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[Nummer 1]
Afbeeldingen omslag
Op de foto op de voorzijde van de omslag zien we de synagoge en de moskee aan
de Keizerstraat.
De afbeelding op de achterzijde is een maluana. Dit is een ronde houten schijf van
bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen wordt gebruikt om in ronde
huizen de nok van binnen af te sluiten. Op deze maluana, waarvan het origineel in
het Academiegebouw te Leiden te zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt
figuren afgebeeld die een zogenaamde kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met
twee koppen en kuifveren.
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Wim Hoogbergen & Hans Ramsoedh
Suriname, een religieuze mozaïek
Sedert het einde van de negentiende eeuw kunnen we Suriname in religieus opzicht
een mozaïek noemen. Vier grote wereldgodsdiensten treffen we hier aan: christendom,
jodendom, hindoeïsme en islam. Lange tijd echter hebben twee percepties de religieuze
beeldvorming over Suriname bepaald: in de eerste plaats werd het sedert de
zeventiende eeuw tot circa 1940 beschouwd als een protestantse kolonie en in de
tweede plaats van 1940 tot circa eind jaren zestig in de twintigste eeuw als een
overwegend christelijk land. Beide percepties waren lange tijd bepalend voor de
godsdienstige ruimte die niet-protestanten en niet-christenen in Suriname zouden
krijgen.

De Blanke Elite
Tot ver in de achttiende eeuw gold de gereformeerde geloofsleer als staatsreligie en
de Hervormde Kerk in Suriname als de staatskerk. De West-Indische Compagnie,
die sedert haar oprichting in 1621 onder meer de bekering van Indianen en slaven
als doelstelling had, liet zich echter weinig gelegen liggen aan bekeringswerk.
Na de verovering van Suriname op de Engelsen in 1667 werd het beheer van de
kolonie opgedragen aan de opgerichte ‘Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname’
waarvan de aandeelhouders de West-Indische Compagnie, de stad Amsterdam en de
familie Van Aerssen van Sommelsdijck waren. In het octrooi van de Sociëteit werden
de regels voor het bestuur van de kolonie vastgelegd. Een van de bepalingen in het
octrooi luidde dat niemand van de ‘paapsche’ religie in de kolonie mocht verblijven
of een ambt bekleden. De planters zelf behoorden grotendeels tot de calvinistische
Nederduytsch Gereformeerde Kerk. Katholieke geestelijken werden in de kolonie
tot 1786 niet geduld. Toen gouverneur Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck
(1683-1688) op verzoek van een bevriende, katholieke planter twee priesters in
Suriname toeliet, leidde het bericht over hun aanwezigheid in de kolonie tot beroering
bij de directeuren van de Sociëteit in Amsterdam. De gouverneur werd onmiddellijk
gesommeerd de twee, inmiddels vrij kort na hun aankomst overleden, priesters de
kolonie uit te wijzen. De in zijn wiek geschoten Sommelsdijck liet hun gebeente
opgraven en per schip bij de directeuren van de Sociëteit in Holland bezorgen
(Abbenhuis 1936).
In 1741 kregen de lutheranen toestemming in Suriname hun godsdienst uit te
oefenen. Zowel de hervormde als de lutherse kerk bestond aanvankelijk geheel uit
blanken, maar al spoedig werden ook vrije kleurlingen en zwarten in beide kerken
gedoopt en als lidmaat opgenomen.
Pas in 1786 mochten katholieke geestelijken zich in Suriname vertonen, maar
onder strikte condities. Zo mochten priesters geen priesterkleding dragen, er mochten
geen kerken worden gebouwd, er geen openbare religieuze manifestaties plaatsvinden.
Ook mochten de priesters geen slaven dopen. Overigens rustte er geen zegen op het
verblijf van de priesters in Suriname. Zij waren niet bestand tegen malaria en de een
na de ander overleed binnen korte tijd. Tussen 1786 en 1865 schommelde het aantal
katholieke geestelijken tussen de drie en de vijf.
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De Joodse groep vormde een belangrijk segment binnen de blanke groep in
Suriname. Hun aanwezigheid in de kolonie is onlosmakelijk verbonden met de vroege
Nederlandse expansie in de Nieuwe Wereld. Joden uit Holland en Italië
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vestigden zich omstreeks 1632 in Suriname. Nadat de Portugezen in 1654 Brazilië
op de Hollanders hadden veroverd en de Joden in dat land allerlei beperkingen werden
opgelegd, vertrokken zij via Cayenne (Frans Guyana) naar Suriname. Al onder het
Engelse bestuur (vóór 1667) verkregen zij belangrijke privileges, zoals het recht op
godsdienstvrijheid. Na de verovering van Suriname door de Hollanders in 1667
werden deze privileges gehandhaafd. In de zeventiende en achttiende eeuw was
Jodensavanne het belangrijkste centrum van de Joodse gemeenschap in Suriname.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw verschoof dit naar Paramaribo.
Tussen 1787 en 1830 vormden Joden ongeveer een derde tot de helft van de totale
blanke bevolking. Hun rijkdom en kennis als planters maakten hen tot steunpilaren
van de kolonie. De Joodse gemeenschap in Suriname vormde het enige segment van
de kleine blanke bovenlaag dat zich als blijvende bewoners beschouwde. In de tweede
helft van de negentiende eeuw nam de Joodse groep in de kolonie een invloedrijke
positie in. Aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw
daalde het aantal Joden. Veel Joodse families zonden hun kinderen naar Europa voor
opvoeding en scholing die vervolgens niet meer terugkeerden. Ook door vermenging
met de Creolen is het aantal Joden gedaald. Het aantal geregistreerde gemeenteleden
bij de Joodse groep omvat thans slechts enkele honderden leden. Wieke Vink zal in
dit nummer uitgebreid ingaan op de Joodse aanwezigheid in Suriname.

Kerstening
De planters in Suriname deden heel lang geen enkele pogingen de slaven te kerstenen.
De Saksische graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorff, die belangrijke connecties
met het Nederlandse vorstenhuis had, slaagde er in 1734 in, toestemming tot prediking
in Suriname te verkrijgen voor zijn evangelische brüdergemeine, volgelingen van
de Moravische hervormer Johannes Hus. In 1735 arriveerden de eerste ‘broeders’ in
de kolonie. Hun zending was aanvankelijk geen succes. De plantagehouders en de
gereformeerde kerk reageerden fel op de ‘ketters’ uit Europa. Na een paar jaar
tegenwerking kregen de herrnhutters toestemming het evangelie onder de Indianen
te prediken. Van de slavenbevolking werden zij aanvankelijk verre gehouden.
In 1760 en 1762 sloot het gouvernement vrede met twee groepen ‘weggelopen’
slaven: respectievelijk de Aukaners en de Saramaka. Zowel de herrnhutters als de
Surinaamse overheid zag er wel heil in deze mensen te kerstenen. De Aukaners
voelden er niets voor zendelingen toe te laten, dus begon het zendingswerk onder de
Saramaka. In 1765 trokken de broeders Rudolf Dehne, T. Jones en Ludwig Stoll naar
Sentea, het dorp van de Saramakaanse granman Abini. Aanvankelijk leek het erop
dat hun zending voorspoedig zou verlopen. In 1771 liet Alabi, de zoon van Abini en
intussen de nieuwe granman van de Saramaka, zich dopen, waarbij hij de naam
Johannes aannam. Alabi was de zendelingen tot grote steun; hij hielp hen bijvoorbeeld
met het vertalen van delen van de bijbel in het Sranantongo. Bijna vijftig jaar, van
1765 tot 1813, zouden de Moravische broeders onder deze Marrons prediken, maar
erg succesvol waren zij niet. Helaas voor de zendelingen volgden niet veel
stamgenoten het voorbeeld van Johannes Alabi, waardoor de Saramaka overwegend
‘heidens’ bleven. Van de 39 zendelingen die in deze periode aan de Boven-Suriname
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werkten, overleden er dertig aan ‘seizoenskoortsen’, meestal malaria, waarvan elf
binnen enkele weken na aankomst. In 1781 bestond de ‘kerk’ uit niet meer dan 24
gedoopte Saramaka en dit aantal steeg in de jaren daarna nauwelijks.
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In de periode 1840-1853 werd het zendingswerk hervat, maar opnieuw met weinig
resultaat (Riemer 1801; Staehelin 1913-1919; Price 1990; Lenders 1996).
Succesvoller waren de herrnhutters in Paramaribo. In 1767 kochten enige broeders,
waaronder Christoph Kersten, daar een handelshuis en een stuk grond. De handel
van de broeders floreerde. Al snel kwamen zij handen tekort en huurden zij slaven
ter assistentie. Weldra volgden enkelen het godsdienstig onderwijs dat de Broeders
gaven. In 1776 konden de broeders de eerste slaaf dopen. Twee jaar later waren 52
zwarten, zowel vrijen als slaven, lid van de broedergemeente. Op het erf van Kersten
& Co, op de plaats waar thans de Grote Stadskerk van de Evangelische
Broedergemeente staat, trokken de broeders het eerste slavenkerkje op (Helman
1968: 80). Aan het gemeenschappelijke Avondmaal dat daarbij gehouden werd, zaten
vrijen en slaven, blanken en zwarten gezamenlijk om de tafel.
In 1779 kregen de herrnhutters toestemming van de Engelse planter Palmer,
eigenaar van Fairfield aan de Commewijne, om onder zijn slaven te prediken. Op
plantage Fairfield woonden 148 slaven. In 1785 kregen de herrnhutters van de
Sociëteit een stukje grond bij de samenvloeiïng van Cottica en Commewijne, waar
zij de post Sommelsdijk stichtten. Veel slaven van plantages rondom Sommelsdijk
kwamen op zondag naar de zendingspost om naar de prediking te luisteren en een
jaar later hadden de herrnhutters reeds 164 slaven gedoopt. Maar toen een paar jaar
later een korjaal omsloeg waarbij drie slavinnen verdronken, was het afgelopen met
deze kerkgang, want de slaven kregen geen toestemming meer om Sommelsdijk te
bezoeken. Pogingen van de zendelingen om op de plantages zondagsdienst te houden,
mislukten omdat de directeuren hen dit niet toestonden. Na 1793 ging het snel
achteruit met de herrnhutter zending op de plantages. Door de oorlogen in Europa
kwamen geen nieuwe zendelingen in de kolonie meer aan. Post Sommelsdijk werd
verlaten en ook het kleine kerkje op Fairfield werd gesloten. De zendelingen
concentreerden zich daarna op de zwarte en gekleurde bevolking van Paramaribo.
In 1826, vijftig jaar na de eerste doop, telde de gemeente van de Moravische Broeders
1800 gedoopte zwarten, zowel vrijen als slaven.
In 1823 werd de ‘Maatschappij ter bevordering van het Christendom onder de
Heidensche bevolking in de kolonie Suriname’ (meestal de ‘Haagsche Maatschappij’
genoemd) opgericht. Deze vereniging kwam voort uit de Nederduytsch gereformeerde
kerk, maar koos de Moravische Broeders als intermediair omdat zij de eersten geweest
waren die zich het ‘lot der slaven’ hadden aangetrokken. Door politieke druk vooral
uit Nederland werd nu de tijd rijp voor grootscheepse kerstening der slaven. Vanaf
1826 werd het missie en zending toegestaan de kerstening van de slaven op de
plantages ter hand te nemen om hen ‘zedelijk en maatschappelijk te beschaven’. De
slavenhouders verwachtten dat de ex-slaven als christen beter in het gareel zouden
lopen dan als ‘heiden’. Wel vonden de planters het om prestige redenen niet gewenst
dat een slaaf tot dezelfde (hervormde of lutherse) kerk toetrad als zijn meester. Slaven
konden slechts lid worden van de in de optiek van de blanken ‘minderwaardige
kerken’ als die van de herrnhutters en de katholieken, zodat de sociale distantie tussen
beide groepen gehandhaafd kon blijven. In 1835 predikten de Moravische broeders
op elf plantages, tien jaar later op 102 en bij de afschaffing van de slavernij op 190
van de ongeveer 220 in Suriname aanwezige plantages. Het aantal gedoopte of
kandidaat-gedoopte herrnhutter slaven groeide tot 27.490 in 1863, hetgeen bijna 70%
van de slavenpopulatie was (Steinberg 1933: 133-135).
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In het begin van de negentiende eeuw kwam
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de (katholieke) kerstening van de slaven dan ook maar moeizaam op gang. De
herrnhutters waren in vergelijking met de missie succesvoller in het bekeringswerk
onder de slaven doordat zij financiële steun kregen van het koloniaal bestuur en de
eerder genoemde Haagsche Maatschappij die als belangrijkste doel had het
zendingswerk onder de slaven te steunen. De missie ontbeerde deze steun en veel
protestantse planters hadden een voorkeur voor de herrnhutter-zendelingen boven
de priesters.
Met hun activiteiten op het terrein van het onderwijs en wezenzorg zijn missie en
zending erin geslaagd een groot deel van de ex-slaven te kerstenen. Wel geldt hierbij
de kanttekening dat ondanks hun succes onder de ex-slaven (Creolen) onder delen
van de Creoolse volksklasse het dualisme is blijven overheersen. Bij deze groep zijn
nog duidelijk sporen van Afrikaanse opvattingen zienswijzen te bespeuren. Inhoud
en patroon hiervan worden bepaald door de cultuur die zich op de plantages had
ontwikkeld op basis van de Afrikaanse erfenis onder condities van de slavernij.
Hierdoor behield winti als Afro-Surinaamse religie een plaats naast het christendom.
In 1879 bestond de populatie van Suriname uit 45.222 blanken en zwarten. Het
koloniale verslag over dat jaar vermeldde 7.283 katholieken, tegen 21.003
herrnhutters. In de jaren daarna veroverde de katholieke kerk terrein op de
herrnhutters. Zo'n honderd jaar later, in 1980, bestond het christelijk volksdeel uit
ongeveer 81.000 katholieken en 69.000 herrnhutters (zie tabel 1).
Met name op het terrein van het onderwijs was de concurrentie tussen de
verschillende christelijke denominaties manifest. In de jaren twintig van de twintigste
eeuw werd in Suriname een felle schoolstrijd gevoerd. In protestantse kringen (onder
meer in de Koloniale Staten) werd gewezen op het dreigend gevaar van verroomsing
van de kolonie. Pas aan het eind van de jaren dertig kon worden gesproken van een
zekere ‘pacificatie’ tussen protestanten en katholieken die werd ingegeven vanwege,
de hierna nog te bespreken, plannen van het koloniaal bestuur bepaalde elementen
uit de adat van hindoes en moslims wettelijk te erkennen. Protestanten en katholieken
sloten de rijen aaneen om een front te vormen tegen de niet-christenen. Aspecten
van het christendom in Suriname zullen in het artikel van Joop Vernooij worden
besproken.

Hindostanen en Javanen
Vanaf 1873 arriveerden Brits-Indiërs in Suriname. Zij kwamen de door de afschaffing
van de slavernij opengevallen arbeidsplaatsen invullen. Vanuit Paramaribo vertrokken
zij vrij snel naar de plantages in de districten. 34.000 Hindostanen hebben de tocht
van Brits-Indië naar Suriname gemaakt. Met hen kwamen twee nieuwe religies in
de kolonie: het hindoeïsme en de islam. Volgens De Klerk (1998, deel 2: 112) was
17,5% van de Hindostaanse immigranten moslim. Wat de islam betreft, ongetwijfeld
zijn er in Suriname slaven aangevoerd met een islamitische achtergrond. Volgens
Nurmohamed (1986: 3) is van tenminste vier slaven in Suriname bekend dat zij het
Arabisch in woord en schrift machtig waren en Ellen Klinkers (1997: 32-33) vond
in de archieven van de Evangelische Broedergemeente verslagen van zendelingen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

over hun ontmoetingen met moslimslaven. Veel impact op de godsdienstige situatie
in Suriname hebben deze moslimslaven niet gehad.
De eerste Javaanse immigranten kwamen op 9 augustus 1890 in Paramaribo aan. Zij
waren allen aangeworven als contractarbeiders voor de plantage Mariënburg,
eigendom van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Tot 1939 zouden 32.956
Javanen de reis vanuit Nederlands-Indië maken. Iets meer dan een kwart is

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

9
weer naar Indonesië teruggegaan. Hoewel de overgrote meerderheid van de Javaanse
contractarbeiders een islamitische achtergrond had, stoelt de islam bij deze
bevolkingsgroep op een fundament van pre-islamitische geloofsvoorstellingen zoals
de slametan (heilsmaaltijd voor de geesten) en het plaatsen van sadjen (offers aan
de geestenwereld). Men rekent zichzelf tot de islamitische geloofsgemeenschap,
maar bekommert zich minder om het naleven van de plichten die het geloof hun
oplegt.
Verreweg de meeste immigranten uit Brits-Indië en Java bleven hun religie trouw.
Uiteraard hebben herrnhutters en katholieken gepoogd de hindoes en moslims tot
het christendom te bekeren. Sylvia Gooswit gaat in een artikel in dit nummer in op
het bekeringswerk van de broedergemeente onder Javanen. De bekeringsijver van
herrnhutters en katholieken leidde tot een felle onderlinge concurrentie, vooral na
1895 toen het overheidsbeleid zich richtte op de permanente vestiging in Suriname
van ex-contractarbeiders. Missie en zending hadden, in tegenstelling tot de ex-slaven,
onder deze ‘nieuwelingen’ weinig succes. Nog geen vijf procent van de Hindostanen
en Javanen ging over tot het christendom. Dit geringe succes was mede toe te schrijven
aan de wijze waarop het plantageleven was georganiseerd. Het liet nauwelijks ruimte
voor geregelde bekeringswerkzaamheden. De geregelde aanvoer van nieuwe
contractarbeiders bestendigde de band met het oude moederland. Daarnaast
ondervonden beide christelijke denominaties veel verzet van de
hervormingsbewegingen binnen het hindoeïsme en de islam die het belang van het
eigen culturele erfgoed en de eigen identiteit benadrukten.
Zowel de missie als de zending hanteerde een categorale benaderingswijze bij de
evangelisatie onder deze nieuwkomers, waarmee zij hun overgang tot het christendom
hoopten te vergemakkelijken. Iedere groep had in hun visie recht op een eigen
identiteit. Zo ontstond vanuit de missie en de zending de categorale zielszorg op
basis van taal en bevolkingsgroep. Zo was het lange tijd een usance dat binnen een
en dezelfde kerk aparte kerkdiensten werden gehouden voor Creolen, Hindostanen
en Javanen. De christelijke kerken volgden en versterkten hiermee het stramien van
de reeds bestaande verscheidenheid in Suriname.
De kerken benadrukten het uitgangspunt van vreedzame coëxistentie van de
verschillende bevolkingsgroepen binnen de christelijke kerk. Integratie (in de
betekenis van gezamenlijke diensten voor alle etnische groepen) werd beschouwd
als een aardse waarde die zij niet tot het werkterrein van de kerk rekenden en
vervreemdend zou werken. De katholieke kerk brak eind jaren zestig van de vorige
eeuw met deze benadering, terwijl de evangelische broedergemeente pas in de jaren
negentig van de vorige eeuw dit voorbeeld zou volgen.
Het heeft heel lang geduurd voordat bij de Surinaamse overheid de notie doorbrak
dat door de komst van Hindostanen en Javanen het christelijke karakter van Suriname
zou verdwijnen. Het is zo'n beetje gegaan als met de migratie van ‘gastarbeiders’
naar Nederland in de jaren zestig. Men voerde geen beleid in de veronderstelling dat
deze mensen of zouden terugkeren naar hun land van oorsprong of zouden blijven.
In dat laatste geval achtte men de westerse cultuur dermate superieur dat men van
Hindostanen en Javanen verwachtte dat zij zouden assimileren in de Creoolse
samenleving en na verloop van tijd wel gekerstend zouden zijn.
De perceptie van Suriname als een christelijke kolonie werd eigenlijk pas door
gouverneur Kielstra (1933-1944) verlaten. Eind jaren dertig van de twintigste eeuw
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stelde het koloniaal bestuur voor de eigen adat in huwelijkse zaken bij hindoes en
moslims te legaliseren. Hindostanen en Javanen bleven namelijk hun eigen regels in
matrimoniale zaken volgen en
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sloten huwelijken voor hun godsdienstige voorgangers die in deze zaken geen officiële
rechtsmacht bezaten. Het voorstel van het koloniaal bestuur leidde tot veel verzet in
de Staten van Suriname waarin de meerderheid van de leden van mening was dat het
een bres zou slaan in het bolwerk van het corpus christianum dat voor hen als
christenen Suriname moest zijn en een verlies van de monopoliepositie van het
christendom in de kolonie. Ondanks dit verzet legaliseerde het koloniaal bestuur de
zogeheten Aziatische Huwelijkswetgeving in 1940. De oprichting van het Comité
Christelijke Kerken (een samenwerkingsverband van de hervormde, de
evangelisch-lutherse, de evangelische broedergemeente en de rooms-katholieke
gemeente) in 1942 was een reactie op deze wetgeving om daarmee de christelijke
cultuur en christelijke beginselen te beschermen. Dit comité wierp zich op als het
geweten van het christelijk deel van de Surinaamse samenleving.

Tabel 1: De religieuze verscheidenheid van Suriname in 1980
Totale bevolking
Religieuze stroming
Rooms-katholiek

355.000
Absoluut
81.000

%
23,0

Protestanten totaal:

69.000

19,4

Ev. Broedergemeente

56.000

16,0

Hervormd

6.300

2,0

Evangelisch Luthers

2.700

0,8

Jehova's Getuige

1.600

0,5

Adventist

1.100

0,3

Vrije Evangelisatie

1.000

0,3

Hindoes

91.000

26,0

Moslims (Javaanse en
Hindostaanse)

71.000

20,0

Bron: Berekeningen op basis van de Vijfde Algemene Volkstelling 1980, (ABS 1992).

Na de Tweede Wereldoorlog
Ook in de naoorlogse periode zien we van christelijke zijde nog lange tijd een
krampachtige reactie op invoering van hindoeïstische en islamitische
cultuurelementen. Vanouds kennen hindoes de crematie als de belangrijkste vorm
van lijkbezorging. Hindoes waren tot 1969 aangewezen op begraven. De eerste
discussies in de Staten van Suriname betreffende het cremeren vonden plaats in 1951.
Daarbij hadden de voorstanders (Hindostaanse statenleden) een crematorium voor
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ogen volgens het Europese model. Hoewel nadruk werd gelegd op godsdienstige
motieven werd de in India gebruikelijke crematie (lijkverbranding in de openlucht)
niet beoogd. Pas in 1966 werd in Suriname de begrafenisverordening zodanig
gewijzigd dat het cremeren van lijken werd toegestaan, maar met de restrictie dat dit
slechts in een crematorium zou mogen gebeuren. In 1969 werd het na een nieuwe
wijziging in de begrafenisverordening mogelijk om lijkverbranding in de openlucht
mogelijk te maken.
Hoewel hindoes en moslims in de jaren zestig van de vorige eeuw inmiddels meer
dan vijftig procent van de Surinaamse bevolking uitmaakten, hadden erkende
feestdagen hier een christelijke achtergrond. De uitvoering van het plan van de
regering Sedney (1969-1973) in 1970 om Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag
als verplichte feestdagen te vervangen ten faveure van het hindoefeest Holi-Phagwa
en het islamitisch Idul Fitre vond plaats tegen het zere been van de christelijke kerken
en andere (Creoolse) maatschappelijke groepen. Deze drie voorbeelden illustreren
de moeizame transformatie in de perceptie van Suriname als een overwegend
christelijk land naar een multi-religieus land.
In Suriname vallen religie en etniciteit over het algemeen samen. De christelijke
kerken zijn de kerken van de Creolen gebleven. Het hin-
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doeïsme en de islam zijn de godsdiensten gebleven van Surinamers met een Aziatische
achtergrond. De volkstelling van 1980 geeft het volgende beeld van de religieuze
verscheidenheid in Suriname (zie tabel 1).

De Hervormde kerk aan het Kerkplein

Opvallend kan worden genoemd de enorme verscheidenheid binnen het christendom
na 1960. Het christendom kreeg sedert het begin van de jaren zestig een nieuw
element: de ‘emotie-kerken’. Er ontstonden groepen met klinkende namen als Gods
Bazuin, Stromen van kracht et cetera. Deze nieuwe groepen leggen de nadruk op
lofprijzing, de werking van de vrije geest, op de introductie van nieuwe religieuze
muziek en vrije expressie. Een nieuwe loot aan de christelijke stam in Suriname zijn
de mormoonse zendelingen uit de VS die in Paramaribo op hun mountainbike en
gehuld in een wit overhemd, blauwe stropdas en dito valhelm het evangelie in
Suriname verkondigen. Hiermee is de laatste christelijke gemeente nog niet gesticht.
De verdergaande fragmentatie binnen christelijk Suriname is nog steeds gaande. Het
christendom heeft een versnipperd gezicht gekregen en het Comité Christelijke
Kerken is er (nog) niet in geslaagd vormen van samenwerking niet deze nieuwe
groepen te starten.
Onder hindoes zien we sedert het eind van de jaren zeventig de opkomst van
verschillende devotionele en spirituele bewegingen zoals Sai Baba, Brahma Rishi,
Hare Krishna en Brahma Kumaris. Wat de Javanen betreft, laat Karel Steenbrink in
zijn artikel voor deze Oso nog eens duidelijk dat de gewone vorm van Javaanse
religiositeit in Suriname de mengvorm lijkt te
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zijn. De formele erkenning van de islam als godsdienst van de meerderheid der
Javaanse Surinamers wordt vergezeld door een parade van duidelijke niet-islamitische
gebruiken. Daarnaast is bij Javanen sedert de jaren tachtig van de vorige eeuw de
belangstelling voor het javanisme groeiende. Deze richting zoekt naar het oude,
wezenlijke van de pre-islamitische Javaanse cultuur als onderdeel van een herkenbare
Javaanse identiteit in Suriname De wajang met zijn kern van verhalen uit het
Mahabharata en Ramayana suggereert een sterke hindoeïstische invloed. Steenbrink
laat ons kennismaken met een persoon die via grondige kennismaking met het
moderne standaard Indonesisch en boeken over de islam zich een moderne puriteinse
vorm van islam heeft eigen gemaakt. Daarnaast was er binnen die familie ook een
man die de islam geheel en al had afgezworen en zich door taaie zelfstudie via boeken
in het Nederlands en in het Javaans (tot en met het klassieke Javaanse schrift) een
beeld had gevormd van wat de oorspronkelijke Javaanse religie zou moeten zijn.
Deze laatste propageerde die Javaanse religie (agama jawa) niet alleen in eigen kring,
maar had er zelfs van regeringswege officiële erkenning voor weten te verkrijgen.
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren tachtig (de militaire
staatsgreep, de Decembermoorden, het herstel van de democratische rechtsstaat en
de verslechterende sociaal-economische situatie) dwongen christelijke kerken, hindoeen islamitische organisaties tot een gezamenlijk optreden. Zij namen hiermee de rol
van het geweten van het volk op zich. De in 1988 opgerichte Interreligieuze Raad
in Suriname (IRIS) tracht de tolerantie tussen de verschillende religieuze stromingen
te versterken. Het blijft vooralsnog de vraag in hoeverre de interreligieuze contacten
uitvloeisel zijn van een nieuw denken over religie en cultuur in Suriname.
Dit jaar (29 maart 2002) vielen Goede Vrijdag en Holi Phagwa op één dag. Goede
Vrijdag is een rouwdag voor christenen (Jesus Christus stierf aan het kruis van
Golgotha), terwijl Holi Phagwa voor hindoes een dag van vreugde is. (Het begin van
de lente en het nieuwe jaar). Zowel door IRIS als vanuit de hindoegemeenten zijn
perscommuniqués verzonden om mensen op te roepen bij de herdenking van beide
gedenkdagen rekening te houden met de religieuze gevoelens van anderen. Vooral
op hindoes werd een beroep gedaan om bij de ‘vreugdevieringen’ rekening te houden
met kerkgebouwen waar bezinningsdiensten werden gehouden.

Bij Dit Themanummer
Dit themanummer van Oso kreeg als titel mee: ‘Religieus Suriname, ala kerki bun’.
We proberen ermee uit te drukken dat Suriname in religieus opzicht tolerant is, maar
‘ala kerki bun’ [alle kerken zijn goed] drukt ook uit dat die tolerantie waarschijnlijk
het gevolg is van een grote mate van onverschilligheid. Het IBS-colloquium van
november 2001 had de religieuze verscheidenheid in Suriname als thema. De meeste
van de op het colloquium gehouden inleidingen, aangevuld met een aantal
gastbijdragen, zijn in dit themanummer opgenomen.
In een in samenwerking met Cultuurstudies (in Suriname) uitgebracht
themanummer (Oso 1999, nummer 2) werd reeds uitgebreid aandacht besteed aan
de wereld van de bonuman, ohja, wong pienter, piyai of dukun. In dit nummer zal
Yvon van der Pijl een, zoals zij dat noemt, ‘klein verhaal over winti’ houden. Eerder
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Vink) en de katholieken (Joop Vernooij). Christendom, jodendom en winti kunnen
beschouwd worden als de religies van de Creoolse
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bevolkingsgroep. Martin Ho Suie Sang en Wim Hoogbergen zullen in hun bijdrage
aandacht vragen voor de (vrije kleine) groep Creolen die zijn overgegaan naar de
islam. Zij hebben dat vaak gedaan uit individuele onvrede over de christelijke kerken,
maar daarnaast speelde voor veel bekeerlingen een ideologische aversie tegen het
christendom een rol. De manier waarop deze Afro-Surinamers tot de islam kwamen,
hing samen met een zoektocht naar hun roots. De bekeerlingen kwamen erachter dat
de islam de natuurlijke godsdienst van de Afro-Surinamers was, omdat in hun visie
hun voorouders in Afrika veelal al waren overgegaan tot de islam Door toedoen van
de christelijke kerk en de Europese slavenmeesters is de islam in Suriname vervangen
door het christendom. Vanuit deze visie geredeneerd is de bekering tot de islam van
hedendaagse Creolen een terugkeer naar de religie van hun voorouders.
In het artikel direct na onze inleiding zal Armando Lampe het christendom op
Curaçao en Suriname met elkaar vergelijken. Het is natuurlijk opmerkelijk dat in
Suriname in de achttiende eeuw de katholieken geweerd werden, terwijl in de
eveneens Hollandse kolonie Curaçao de katholieke kerk geen strobreed in de weg
werd gelegd. Waar in de achttiende eeuw de christelijke vertegenwoordigers (zowel
katholiek als protestant) in Suriname van de plantages geweerd werden, was op
Curaçao het katholicisme de religie van de slaven en konden paters jezuïeten zonder
enig probleem de slaven op de plantages bezoeken. Dat de slavernij op Curaçao
milder van aard was dan in Suriname komt volgens hem door deze katholieke invloed.
In een artikel van Guno Jones staat de gereformeerde kerk in Paramaribo centraal.
Niet de ‘Nederduytsch gereformeerde’ uit het achttiende eeuwse Suriname, maar de
Surinaamse dependance van de (huidige) gereformeerde kerken in Nederland, de in
de negentiende eeuw ontstane afsplitsing van de hervormde kerk. De gereformeerde
kerk was tijdens haar bestaan in Suriname een ‘witte’ kerk, een kerk voor de meestal
tijdelijk in Suriname wonende Nederlandse gereformeerden. Aan de hand van een
case-study laat Jones zien dat het instituut kerk lang niet altijd enkels een sacrale
betekenis voor haar leden heeft. Mensen, met name migranten, kunnen door hun
lidmaatschap van een kerk ook hun etnische identiteit markeren.
Zowel de islam als het hindoeïsme maakte in Suriname een eigen ontwikkeling
door. Wat het hindoeïsme betreft onderscheidt Freek Bakker in zijn bijdrage aan
deze Oso een aantal trends. Het hindoeïsme van Suriname heeft de neiging in een
aantal opzichten een voorbeeld te nemen aan het Creoolse christendom. Verder is
het kastestelsel grotendeels verdwenen. Belangrijk is de behoefte aan emotie ook in
de religie, maar dan in een vorm die past bij de moderne tijd.
Hans Ramsoedh volgt de overtocht van Hindostanen naar Nederland. Evenals in
Suriname zijn Surinaamse hindoes en moslims in Nederland erin geslaagd een
religieuze, sociaal-culturele en educatieve infrastructuur op te bouwen. Ramsoedh
bespreekt het ontstaan van etnische instituties onder Surinaamse hindoes en moslims
in Nederland en de rol van deze instituties met betrekking tot emancipatie, integratie,
assimilatie en sociale cohesie.
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Armando Lampe
Het christendom op Curaçao en in Suriname
In de slavernijdiscussie wordt naar voren gebracht dat slavernij in de katholieke
kolonies minder wreed zou zijn dan in de protestantse (zie bijvoorbeeld Tannenbaum
1946: 127; Klein 1966: 138-166). Een reactie op deze stelling kwam van de Utrechtse
(inmiddels emeritus) hoogleraar Hoetink. Op grond van een vergelijkende studie
tussen Suriname en Curaçao stelt hij dat hoewel beide kolonies officieel protestants
waren, zij toch zeer verschillende vormen van slavernij hebben gekend (Hoetink
1969: 178-188). Volgens Hoetink zijn deze verschillen verklaarbaar op grond van
economische motieven en niet enkel op grond van religieuze oorzaken. De
plantage-economie, onafhankelijk van de religieuze achtergrond van de elite, bepaalde
dat het type slavernij wreder was dan in welke andere vorm van economische
organisatie (Hoetink 1972). Curaçao kende geen plantage-economie. Het type
slavernij was hier mild, hoewel de elite protestant was (Hoetink 1958: 108-117).
Suriname kende wel een plantage-economie en daardoor was het type slavernij hier
wreder, niet omdat de elite protestant was, aldus Hoetink. Bij de stelling van Hoetink
wil ik een kanttekening plaatsen. Niet alles is reduceerbaar tot het karakter van de
economische structuur. Ideologische elementen hebben wel degelijk een rol gespeeld
in de aard van de slavernij. In dit artikel bespreek ik de rol van de katholieken en
protestanten met betrekking tot de aard en de afschaffing van de slavernij op Curaçao
en in Suriname.
De opbouw van dit artikel is als volgt. In het eerste gedeelte van dit artikel bespreek
ik de religieuze verschillen tussen Suriname en Curaçao die van invloed waren op
de slavernijgeschiedenis van beide gebieden in de zeventiende en achttiende eeuw.
In het tweede gedeelte belicht ik de religieuze overeenkomsten tussen beide gebieden
en de invloed hiervan op de emancipatiegeschiedenis in de negentiende eeuw.

Katholicisme op Curaçao
In 1499 veroverden de Spanjaarden Curaçao en daarmee werd ook het katholicisme
op het eiland gevestigd (Cardot 1973). Op Curaçao woonden Arowakken die één
volk vormden met de Indianen van het Venezolaanse schiereiland Coro. De meeste
inwoners werden door de Spanjaarden van Curaçao verbannen, maar een kleine
minderheid bleef achter. De bisschoppen van Coro - dit bisdom werd in 1531 gesticht
en in 1638 naar Caracas verplaatst - noemden zichzelf ook bisschoppen van Aruba,
Bonaire en Curaçao (Meier 1991). De Spaanse vorm van evangelisatie gebruikte
leken die doopten en geloofsonderricht gaven. Hierdoor ging langzamerhand het
katholicisme deel uitmaken van de volkstraditie van Curaçao; dit ondanks de zeer
onregelmatige aanwezigheid van priesters. Toen de protestantse Hollanders in 1634
op Curaçao aankwamen, troffen ze drie katholieke kerken aan (Eeuwens 1930:
317-337). Het katholicisme was intussen ook gemeengoed geworden onder de slaven
op Curaçao. Toen de bisschop van Caracas in 1677 twee priesters naar Curaçao
stuurde, ontdekten zij dat alle volwassenen van de Indiaanse gemeenschap reeds
gedoopt waren, alsmede 92 van de 209 slaven (Nooijen 1995: 68). Een gedeelte van
hen kwam voor aanvullende ceremonies; het is niet ondenkbaar dat de slaven gedoopt
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waren door Indiaanse lekeleiders. Anders dan in Suriname, waar de missionarissen
pas in de negentiende

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

16
eeuw toegang kregen tot de plantages, kon de katholieke kerk op Curaçao reeds vanaf
de zeventiende eeuw onder de slaven werken. Het was uitzonderlijk dat de
godsdienstvrijheid voor katholieken zo groot was in een protestantse kolonie (Eeuwens
1931: 103-125). Omdat Curaçao een belangrijk handelscentrum was, mocht godsdienst
geen obstakel vormen voor handelscontacten. De protestantse koloniale overheid
stelde zich tolerant op jegens de katholieke kerk.
Volgens het dagboek van M.A. Schabel, een jezuiet die tussen 1704 en 1713 op
Curaçao werkzaam was en die zonder problemen de katholieke slaven op de plantages
kon bezoeken, was het katholicisme reeds rond 1700 de religie van de slaven. Zo
ontstond de eigenaardige situatie op Curaçao dat de slaven katholiek waren en de
meesters protestant of jood (Schunck 1997). Vanaf de zeventiende eeuw behoorde
het katholicisme tot het volkseigene van de slaven en andere Afro-Curaçaoenaars.
In 1635 hadden de Nederlandse kolonisatoren de protestantse gemeenschap op
Curaçao gesticht (Knapppert 1928: 31-32). Midden in het Fort Amsterdam te
Willemstad, waarde gouverneur zetelde, stond hun Fortkerk. De West-Indische
Compagnie bepaalde dat de directeur beroepshalve voorzitter was van de Raad van
de Protestantse Kerk (Hartog 1969: 15). In een instructie van 1638 spoorde de WIC
dominees aan om de zwarten te onderrichten in het christelijk geloof, maar er is er
geen enkel bewijs dat de dominees op een systematische en georganiseerde wijze
zwarten bekeerden tot het christendom (Krafft 1951: 27).
En protestantse historicus schreef dan ook: ‘De toen omtrent de slavernij heersende
opvattingen waren er geheel mee in strijd slaven als broeders in de Here te
beschouwen. Het was maatschappelijk gezien trouwens een onmogelijkheid. De
lucratieve slavenhandel zou immers de heren, die de macht in handen hadden en van
wie de gereformeerde gemeente afhankelijk was, in flagrante tegenspraak hebben
gebracht met het heilig Evangelie. Enerzijds omdat het onmogelijk was zijn slaaf als
medelidmaat van dezelfde kerk te ontmoeten, anderzijds omdat juist het lid zijn van
de gereformeerde gemeente op Curaçao een sociale distinctie werd, welke de directeur,
gelieerd aan de slavenhouders, wel moest handhaven’ (Hartog 1969: 54).
Discriminatie van de zwarte bestond reeds vóór de slavernij in Europa. Toen de
slavernij eenmaal een koloniaal systeem werd, veranderde het Europees etnocentrisme
in racisme. Op Curaçao werd deze racistische ideologie versterkt door een specifiek
element: de protestanten brachten vanuit de Nederlanden een discriminerende houding
jegens de katholieken mee (Clemens 1978: 729-735). Zo ontstonden allerlei
vooroordelen onder de protestanten tegen de katholieken, die zogenaamd ‘dom’ en
‘bijgelovig’ waren. Dit godsdienstig vooroordeel versterkte op Curaçao nog het
vooroordeel tegen de slaaf en de zwarte. Het katholicisme werd zo een element
binnen de racistische ideologie: omdat iemand slaaf, zwart en katholiek was, was hij
minderwaardig aan de shon, de blanke meester.
Het onderscheid tussen de twee klassen bestond op verschillende niveaus: op
sociaal niveau (slaaf-meester), op raciaal niveau (zwart-wit) en zelfs op godsdienstig
niveau (katholiek-protestant). Dit betekent niet dat er een totale scheiding bestond.
Er waren protestanten die arm waren en blanken die katholiek waren. Bovendien
vond er een sterke raciale vermenging plaats, maar de seksuele contacten tussen de
verschillende sociale lagen waren clandestien (Hoetink 1967: 115).1. In de
gesegmenteerde samenleving van Curaçao was de protestantse kerk voor de blanken
en de katholieke kerk voor de zwarten.
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Herrnhutters in Suriname

De Rooms-Katholieke kathedraal aan de Gravenstraat

In Suriname was de gereformeerde leer de staatsreligie. Zendingswerk onder
Indianen en slaven werd niet toegestaan. De lutheranen kregen in 1741 verlof om
een kerk te stichten in Paramaribo. Ook deze kerk hield zich afzijdig van zending
onder niet-blanken. De katholieke kerk kon pas in de negentiende eeuw missiewerk
verrichten onder de slaven. De herrnhutters waren de eerste systematische zendelingen
onder de Indianen en slaven (Lenders 1996). In 1735 kwamen de eerste Duitse
broeders aan in Suriname. Zij kregen toestemming voor zendingswerk onder de
Indianen en Marrongroepen, maar hadden daar niet veel succes. Pas na 1830 zouden
zij ondersteuning krijgen van de koloniale autoriteiten en de planters voor zending
onder de slaven. In 1830 hadden de herrnhutters toegang tot elfplantages, in 1836
tot vijftig, in 1848 tot 130 en in 1862 tot 163. Tussen 1830 en 1863 steeg het aantal
zendelingen van twaalf tot 55. In 1834 telde de broedergemeente 3.585 leden, in
1863 inmiddels 27.460. Er was sprake van een spectaculaire groei van 765% in 29
jaar (Van der Linde
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1956: 140-141). Zij werd in korte tijd de meerderheidskerk in Suriname. Zwarten
vormden de meerheid van de bevolking en in 1863 was 56% van de circa 49.000
zwarten lid van de broedergemeente.
In Suriname kon de katholieke kerk pas rond 1840 beginnen met missiewerk onder
de slaven (Vernooij 1996: 24). Dat was een groot verschil met Curaçao, waar sinds
de zeventiende eeuw praktisch alle slaven katholiek waren. Op Curaçao bevorderden
de blanke protestanten het katholicisme onder de zwarten. In Suriname had de blanke
elite niet voor de katholieke kerk gekozen als de kerk van de zwarten. Katholieken
werden hier trouwens aanvankelijk niet getolereerd. Op Curaçao bestonden twee
vormen van christendom die samenvielen met het onderscheid tussen de elite en de
zwarten: het Nederlands protestantisme en het Spaans katholicisme. Het meest
opvallende verschil blijft evenwel dat op Curaçao reeds in de zeventiende en
achttiende eeuw de slaven werden gekerstend met goedkeuring van de elite. In
Suriname zou pas in de negentiende eeuw de bekering van slaven plaatsvinden na
jarenlange tegenwerking van de plantersklasse.
Als we de religieuze situatie van Suriname vergelijken met de rest van het
Caraibisch gebied in de periode van de slavernij zien we bepaalde overeenkomsten.
In de zeventiende en de achttiende eeuw was voor de plantersklasseklasse in de
Engelse koloniën het christendom de exclusieve religie van de blanken (Williams
1973). Het kersteningsproces onder de slaven werd belemmerd, omdat men bevreesd
was dat de christelijke boodschap van gelijkheid van alle mensen de slaven bewust
zou maken van hun rechten. Ook in Suriname waren in diezelfde tijd de
plantage-eigenaars tegen de kerstening van de slaven. In de negentiende eeuw vond
een grote verandering plaats in de houding van de plantersklasse in het Caraibisch
gebied. Ze aanvaardden de kerstening van de slaven niet uit idealisme, maar omdat
- gegeven de onvermijdelijke afschaffing van de slavernij - het minder gevaarlijk
zou zijn geïntegreerde slaven te hebben in christelijke kerken om hen op die manier
onder controle te houden en de heersende orde te handhaven. Het is goed hierbij te
refereren aan de slavenopstand in 1791 in Haïti waar uiteindelijk in 1804 de eerste
zwarte republiek van het Caraibisch gebied werd gesticht. Deze republiek maakte
een eind aan de slavernij en belichaamde een anti-racistische en anti-koloniale
ideologie. In de hele negentiende eeuw waren de koloniale mogendheden bevreesd
voor een nieuw Haïti in het Caraibisch gebied.

Suriname vergeleken met Curaçao
Curaçao heeft twee grote slavenopstanden gekend, juist daar waar de slavernij
gekarakteriseerd werd als mild. Interessant hierbij is dat het christendom onder de
slaven een rol had gespeeld in deze gebeurtenissen. In 1795, 45 jaar na de eerste
grote slavenopstand, brak op Curaçao de grote slavenopstand uit onder leiding van
Toela, die uiteindelijk gewelddadig werd neergeslagen door de koloniale autoriteiten.
Pater J. Schinck, een franciscaan die vanaf 1778 op Curaçao werkzaam was en de
taal van de slaven (het Papiamentu) beheerste, had zich opgeworpen als bemiddelaar
tussen de autoriteiten en de slaven. Schinck stelde aan de slaven het volgende voor:
ze moesten de wapens neerleggen, terugkeren naar hun werk en ze zouden niet gestraft
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worden. Toela wees dit voorstel af, zoals blijkt uit het volgende historisch document
van pater Schinck, gericht aan de koloniale autoriteiten van het eiland (Paula 1974:
267-271). ‘... Toela begon dan te spreeken. Wij zijn al te zeer mishandeld, wij zoeken
niemand kwaad te doen, maar zoeken onze vrijheid, de fransche negers hebben hunne
vrijdom

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

19
bekoomen, Nederland is ingenomen door de franschen, vervolgens moeten wij ook
hier vrij zijn; ik antwoordde hem dat in Nederland onze overigheid woonde, en dat
wij aan die overigheid moesten gehoorzamen, waar op hij Toela antwoorde, als 't
zoo is, waar blijven dan de Nederlandsche scheepen?... Toela die op deze volgende
wijze in (onzer) aller presentie begon te redeneeren;
Heer Pater koomen alle menschen niet voort uit een vader Adam en Eva? Heb ik
kwalijk gedaan dat ik 22 van mijne medebroeders verlost hebbe uit de boeijens, waar
in zij onregtvaardig geworpen waren? Heer Pater, de fransche vrijheid heeft ons
gediend tot torment; als jemand van ons gestraft wierd, wierd hem telkens
tegengeworpen, gij zoekt ook uw vrijheid? Eens werd ik vastgebonden, ik riep zonder
ophouden genaade voor een armen slaaf, tot ten laasten losgemaakt zijnde, golfde 't
bloed uit mijne mond, ik wierp mij op mijn knien, en riep tot God; O Goddelijke
Majesteit! O Suijverste Geest! Is 't dan Uwen wil dat wij zoo mishandelt worden!
Ach Pater, men draagt meer zorg voor een beest, als een beest een been breekt 't
word geneezen ec. En zulke woorden meer...’
Hier sprak een leider met een diep bewustzijn van wat de christelijke identiteit
inhield. Het is opmerkelijk dat de centrale boodschap van het christendom, de
gelijkheid van alle mensen, een slavenrevolutie had geïnspireerd. De kwaliteit van
dit leiderschap stond niet los van wat er bij de basis leefde. Het christendom was een
levende realiteit onder de slavenbevolking. Het feit dat de slaven op Curaçao al
katholiek waren vanaf het begin van de zeventiende eeuw was niet zonder betekenis.
Het werk van de missionarissen maakte de slaven bewust van de erkenning van hun
menselijkheid en gelijkheid binnen de gemeenschap. De promotie van het christendom
onder de slaven legde een belangrijke basis voor een meer gelijkwaardige omgang
binnen de gemeenschap van Curaçao. De elite was weliswaar overwegend protestant
(de blanke protestant zoals de afro-Curaçaoenaars ze nu nog noemen), maar ze hadden
gemeen dat de slaven ook een christelijke kerk hadden met christelijke diensten en
huwelijken (zij het clandestiene huwelijken). We moeten deze bijdrage van het
christendom aan de acceptatie van de slaven binnen de Curaçaose samenleving niet
onderschatten. Precies dit element ontbrak in de Surinaamse samenleving van de
zeventiende en achttiende eeuw.
De Surinaamse Marrons in de zeventiende en achttiende eeuw lieten zich niet
inspireren door de christelijke boodschap. Ook in hun strijd (marronage) speelde dit
element geen betekenis. Het waren primair de erbarmelijke condities op de plantages
die leidden tot hun vlucht naar de diepe binnenlanden.
Recent onderzoek wijst erop dat de bekering van de slaven tot het katholicisme
een proces was dat in Afrika was begonnen, en niet in Amerika zoals tot nu toe werd
aangenomen (Thornton 1992: 255). De Portugezen kwamen reeds in de vijftiende
eeuw aan in Afrika en introduceerden hier het katholicisme. Een ‘Kongo-katholicisme’
was hiervan in de zestiende en zeventiende eeuw het gevolg. Er waren dus slaven
die reeds katholiek waren of bekend waren met het katholicisme voordat ze in het
Caraïbisch gebied aankwamen. Het proces van bekering tot het katholicisme kon
voor sommigen gecontinueerd worden op Curaçao, en de invloed van deze Afrikaanse
katholieken binnen de gemeenschap was veel groter dan hun aantal. In Suriname
werd zo'n proces abrupt onderbroken en had het christendom geen invloed op de
relaties tussen meesters en slaven in de zeventiende en achttiende eeuw.
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In het geval van Cuba wijst Elkins erop dat de katholieke kerk heeft bijgedragen
tot de gunstige condities voor manumissies onder slaven. Ook had de kerk positieve
invloed op de tot-
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standkoming van het feit dat de slaven het recht hadden verworven om hun vrijheid
te kopen (de coartacion) (Klein 1966: 138-166). Wanneer men de slavernij op Curaçao
vergelijkt met die in Suriname dan valt op dat we in eerstgenoemd land reeds in de
zeventiende eeuw een groot aantal vrije zwarten tegenkomen, dit in schril contrast
met het gering aantal gemanumitteerden in Suriname. Het is niet ondenkbaar dat ook
op Curaçao de katholieke kerk een gunstige invloed had op deze ontwikkeling. We
moeten ook niet vergeten dat de slaven van hun meesters tijd kregen om sacramenten
en diensten van de katholieke kerk bij te wonen. Deze sociale voordelen die de slaven
op Curaçao genoten, terwijl de slaven van Suriname hiervan verstoken bleven, hebben
ertoe bijgedragen dat het type slavernij op Curaçao anders was dan dat van Suriname.
De stelling van Hoetink die het type slavernij koppelde aan de aard van de
plantage-economie moet hoognodig bijgesteld worden.

Afschaffing van de slavernij
In 1944 publiceerde Eric Williams zijn baanbrekend werk Capitalism and Slavery.
Een van zijn stellingen was dat de economische crisis van het plantagesysteem in de
Britse kolonies het einde betekende van de slavernij. Voor Williams waren de
economische belangen van het kapitalistisch systeem de enige oorzaak van de
beëindiging van de slavernij in de Britse koloniën in 1834. Roger Anstey en anderen
hebben deze stelling bekritiseerd. Anstey (1975) stelt dat de religieuze en morele
motivatie belangrijker was dan de economische factor in de Britse emancipatie
beweging. In Engeland had de anti-slavernij-beweging een religieuze achtergrond.
Kritisch zijnde over de causale verbinding die gelegd werd tussen kapitalisme en
anti-slavernij, legde Anstey een verband tussen religie en anti-slavernij.
In recentere studies (Bolt & Drescher 1980) wordt benadrukt dat deze scheiding
tussen economische en religieuze factoren een intellectualistische constructie is van
de twintigste eeuw, die niet toegepast kan worden op de negentiende eeuw. In
werkelijkheid waren spirituele en materiële waarden met elkaar verweven. Daarom
moet dan ook gezocht worden naar de samenhang tussen anti-slavernij, kapitalisme
en religie. In de Nederlands Caraïben van de negentiende eeuw bestond die samenhang
wel degelijk. In het proces dat leidde tot de afschaffing van de slavernij in 1863, was
er een netwerk van factoren aanwezig. Een van de factoren was de invloed van het
christendom op het hele gebeuren in Curaçao en Suriname. Men moet de relaties
tussen belangen, morele actie en bewustzijn in ogenschouw nemen bij de historische
verklaring (Bender 1992: 1-13). Sociale veranderingen en ideologische factoren zijn
met elkaar verbonden, ideologische en economische veranderingen zijn niet te
scheiden (Ashworth 1992: 263-289).
David Brion Davis (1992: 17-103) heeft deze relatie met betrekking tot de
abolitionistische beweging in Engeland op heldere wijze beschreven. Bij de historische
verklaring van de afschaffing van de slavernij geeft hij niet de voorrang aan materiele
of aan culturele factoren, maar hanteert hij meer een model van vervlechting van
beide factoren. Davis ziet de deelname van de Britse Quakers aan de anti-slavernij
beweging van de negentiende eeuw, die geleid had tot de afschaffing van de slavernij
in de Britse kolonies in 1834, niet los van de moderne kapitalistische geest. Hij
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benadrukt de religieuze bronnen van de anti-slavernij beweging zonder dat hij de
kapitalistische belangen in deze periode wegcijfert. Davis stelt dat de anti-slavernij
beweging de hegemonie van een nieuwe kapitalistische elite legitimeerde, zonder
dat hij de Quakers karakteriseert als opportunisten die religieuze humanitaire
gevoelens
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gebruikten voor politieke doeleinden. De grote bijdrage van de religieuze motivatie
was dat het morele legitimatie gaf aan de politieke beweging, die uiteindelijk in het
Britse Parlement de economische belangen van de Caraibische plantagehouders had
vernietigd, aldus Davis (1992: 308-309). Davis bekritiseert ook Thomas L. Haskell,
die een te sterke en directe band legt tussen het moderne kapitalisme en de
anti-slavernij-beweging door het vrijemarktmechanisme als stimulans te zien van de
anti-slavernij-beweging. Davis verwijst terecht naar Nederland dat de meest
kapitalistische maatschappij met slavenhandelaars heeft voortgebracht in de eerste
fase van de moderniteit, en niettemin geen sterke anti-slavernij-beweging heeft
gekend (Davis 1992: 161-179). Haskell (1992: 234) vindt ook dat de Nederlandse
anomalie verder onderzocht moet worden omdat het alle simplistische denkschemas
omverwerpt. Hoewel Holland een centrale rol speelde in de moderne kapitalistische
wereldeconomie, bleven de Hollanders onverschillig tegenover de anti-slavernij
beweging, als gevolg waarvan de emancipatie in de Nederlandse koloniën pas vijftig
jaar later gerealiseerd werd dan in de Britse.
In de zeventiende eeuw was de Republiek behalve het centrum van de
kapitalistische wereldeconomie ook de dominante macht in de Atlantische
slavenhandel. Ondanks de crisis van de internationale slavenhandel in de achttiende
eeuw, bleven de Hollanders in deze eeuw slaven transporteren naar hun Caraïbische
koloniën. Davis erkent dat hij geen verklaring heeft voor de Hollandse anomalie,
een hoog ontwikkeld en welvarend land dit in combinatie met een absoluut gemis
aan originele anti-slavernij-geschriften.2.
Voor Drescher (1995: 25-66) is de Hollandse casus het beste bewijs dat er geen
causale relatie bestaat tussen kapitalisme en emancipatie: het betrof een succesvolle
kapitalistisch land en toch kwam de emancipatie relatief laat aan. De internationale
druk was hierbij bovendien doorslaggevend, want er was geen politieke aktie of
sociale mobilisatie in de Hollandse maatschappij tegen slavernij. In de recente
slavernijstudies wordt terecht benadrukt dat de afschaffing van de slavernij in het
Caraïbisch gebied niet verklaard kan worden als gevolg van economische factoren
(Drescher 1977).
Emmer (1980: 80-98) zocht een verklaring voor de late emancipatie in de
Nederlandse kolonies in oorzaken die betrekking hebben op de Surinaamse situatie,
aangezien daar de meeste slaven waren: er waren geen slavenopstanden in de
negentiende eeuw, de christelijke missionarissen waren geen activisten voor de
afschaffing van de slavernij, de invloed van de Britse emancipatie beweging was
praktisch nihil en de Nederlandse regering wenste niet in te gaan tegen de belangen
van de planters die veel invloed hadden op het koloniaal bestuur van Suriname.
Het lijkt mij interessant om te kijken naar de rol van de christelijke kerken in de
Nederlandse koloniën in de negentiende eeuw. In Suriname waren de herrnhutters
slaveneigenaars, zo ook de katholieke missionarissen op Curaçao. Noch onder de
herrnhutters in Suriname, noch onder de katholieke missionarissen op Curaçao zag
men een principiële tegenstelling tussen christendom en slavernij. De Duitse
herrnhutter zendelingen in Suriname hadden geen institutionele band met de
anti-slavernij georiënteerde christenen in Nederland; datzelfde gold voor de
Nederlandse katholieke missionarissen op Curaçao. Dus een relevante religieuze
anti-slavernij beweging, zoals die zich voordeed in Engeland en in de Engelse
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kolonies, ontbrak volledig in de Nederlandse maatschappij en in de Nederlandse
koloniën.
Ondanks de religieuze verschillen tussen Suriname en Curaçao bestaat er een
overeenkomst voor wat betreft de negentiende eeuw. Zowel van kerkelijke zijde als
van de staat uit
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werd er een sterkere nadruk gelegd op de kerstening van de slaven. In 1834 vond de
emancipatie in de Britse koloniën mede onder druk van de slavenopstand in Jamaica
in 1831 plaats. De Nederlandse regering streefde naar uitstel van de emancipatie in
de Nederlandse koloniën, een politiek die alleen mogelijk was indien de slaven rustig
konden worden gehouden. En daar speelden de kerken op in.
In 1837 schreef de Duitse moravische broeder, J.R. Passavant, dat de slaven in
Suriname na de Britse emancipatie onrustig werden en dat de Moravische Broeders
daarom de slaven rustig moesten houden via godsdienstig onderwijs: ‘... men ziet
meer en meer de noodzaak in van christelijk onderwijs van de zwarte, want als de
emancipatie straks een feit is en de slaven in een staat van heidendom treft, dan wordt
het onmogelijk om over hen te heersen’.3. De katholieke bisschop M.J. Niewindt
schreef praktisch dezelfde functie toe aan de katholieke missie onder de slaven op
Curaçao: ‘En genomen dat de slaven eens niet geemancipeerd zullen worden, wat
zal dan het beste geschikt zijn om hen in bedwang te houden en hen aan hunne
meesters getrouw zijn en zich eerlijk gedragen, omdat zij door onze Geestelijken
daartoe worden aangemaand en verpligt, terwijl men volgens godsdienstige
grondbeginselen tracht hen in hun lot te troosten en hen in hunnen pijnlijken toestand
te vrede te houden... Van hoeveel belang is hen dan niet dien invloed nog te
versterken, indien men den slaven staat nog wil mainteneren of zich niet bij magte
gevoelt om hunne Emancipatie ten uitvoer te leggen’4.
Zowel de katholieke missie als de Moravische zending kreeg dezelfde politieke
functie in de negentiende eeuw respectievelijk op Curaçao en in Suriname: de slaven
onder controle houden wegens het uitstel van de emancipatie in de Nederlandse
koloniën, terwijl men anderzijds inzag dat emancipatie historisch onvermijdelijk
was.

Tot slot
Men kan de late emancipatie in de Nederlandse kolonies niet alleen toeschrijven aan
de economische belangen van de Surinaamse slavenhouders en de bezuinigingspolitiek
van de Nederlandse regering die hen niet wilde tegemoetkomen in hun eisen van
schadeloosstelling. In de Engelse koloniën was er druk van de slavenopstanden en
in Engeland was de anti-slavernij beweging als pressiegroep actief. In beide gevallen
hadden Engelse kerken en zendelingen een cruciale rol gespeeld, en uiteindelijk had
het geleid tot de afschaffing van de slavernij in 1834. De Britse zending had deze
catalyserende functie, waardoor het emancipatieproces werd versneld zoals door
Jakobsson (1972: 297) gesteld. In de Nederlandse kolonies hadden missie en zending
een tegenovergestelde functie, namelijk het disciplineren van de slaven via
godsdienstig onderricht. Vanwege het ontbreken van protest van de zijde van
missionarissen en zendelingen was er geen druk op de Nederlandse regering om de
slavernij af te schaften. Zo werden de christelijke kerken medeverantwoordelijk voor
de late emancipatie in de Nederlandse kolonies.5. Daarom stelde ik aan het begin van
mijn artikel dat in de geschiedschrijving van de slavernij en emancipatie in het
Nederlands Caraibisch gebied de economische factoren niet overgeaccentueerd dienen
te worden ten koste van de ideologische.
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Eindnoten:
1. ‘But, however liberal... race relations may have been in Curaçao, there did originate codes of
behaviour to regularize social relations between whites and negroes as the two extremes of the
local hierarchy. It was characteristic that the mother-country segment, with its
pseudo-homogeneous view and negation of the other, carefully avoided spreading Protestant
faith amongst the negro segment, notwithstanding strong pressure in this direction by the
Company directors in the Netherlands. Rather than contribute in real terms to religious and
therefore cultural assimilation, they permitted catholic missionaries in the island, albeit
reluctantly. Protestant conversion of the Negroes would not only have affected the mother-country
status symbol, but would also have meant the recognition of the other segment as being
potentially equal. This was in conflict with the pseudo-homogeneous view, for in order to be
able to continue to ignore the others, to maintain the fiction of being an extension of the mother
country, the others must remain as separate as possible’.
2. David Brion Davis (1992: 295-296): ‘How are we to explain the fact that the nation that may
have contained the most literate, prosperous, enlightened, and market-oriented population in
the world produced only a handful of largely imitative antislavery tracts? Or the fact that, even
after England had virtually forced the Netherlands to end the slave trade, “many Dutch subjects
and a significant element of the country's economy continued to be wedded to the plantation
system in the West”?’
3. Brief van J.R. Passavant, Paramaribo, d.d. 28 Juli 1837, gepubliceerd in: Basler Stadbuch 1970,
‘Ein Basler in Niederlandischen-Indien. Zwei Briefe des Brudermissionars Joh. Rud. Passavant
aus Paramaribo (1836/1837)’, p. 50.
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4. Brief van 8 januari 1850, geciteerd door G.J.M. Dahlhaus, Mgr. Martinus Joannes Niewindt,
Baasrode 1924, p. 440.
5. Zie voor een uitgebreidere argumentatie: Armando Lampe, Mission or Submission? Moravian
and Catholic Missionaries in the Dutch Caribbean During the 19th Century.
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Joop Vernooij
Kaart van christelijk Suriname
Het christendom is met de eerste kolonisatoren naar Suriname meegekomen. De
mensen rond Francis Willoughby, baron van Parham, brachten er de anglicaanse
variant. De Engelsen maakten Thorarica aan de Surinamerivier tot hoofdplaats van
de kolonie. Zij bouwden daar een kerk, die op 23 juli 1651 aan St. Bridget werd
toegewijd. In deze kerk werden de sacramenten bediend en kwamen de mensen samen.
Uit de Engelse tijd (1651-1767) zijn geen doopsels van slaven bekend, laat staan
van Inheemsen. Daarna brachten de Zeeuwen vanaf 1667 het calvinisme met een
streng antipapistische houding naar Suriname. De Sociëteit van Suriname, belast
met het beheer van de kolonie, en de gouverneur moesten zorgen voor de christelijke
religie, namelijk de prediking, de uitbreiding en het onderhouden van de christelijke
gebruiken zoals de zondagsrust en de vastgestelde bede- en boetedagen. De joden
hadden enige vrijheid, zoals het sluiten van huwelijken, maar kregen het niet klaar
enige beweging te brengen in de kwestie sabbat en zondagsheiliging. Plaatsen en
streken in Suriname hebben niet, zoals elders in de regio en op het continent, heilige
namen gekregen zoals Trinidad, St. Lucia, St. Kitts. De kolonisatoren uit Holland
en Zeeland hielden daar duidelijk niet zo van. De titel die ik aan deze bijdrage heb
gegeven, wil eigenlijk zeggen: voor zover Suriname christelijk is. Ik zal in dit artikel
de kwantitatieve en de kwalitatieve dimensie, de historie en de toekomst van het
christendom in Suriname bespreken.

Koloniale kerken
Het christendom zoals het zich presenteerde aan de Inheemsen, slaven en Marrons
was in contradictie met zichzelf: het evangelie staat haaks op slavernij, de
evangelische gelijkheid van mensen gold in die tijd niet voor de slaven. De
voorgangers hadden een staatssalaris en stonden in nauw contact met de koloniale
overheid en de eigenaars of administrateurs. Religie stond niet ter discussie: de
organisatie van hun religie was al klaar en bekend en werd van Europa naar de Nieuwe
Wereld overgeplant. Opvallend is dat diezelfde koloniale overheid op de Nederlandse
Antillen in een andere context ook anders handelde. De Antillen, heel dichtbij het
katholieke Latijns-Amerika met vele vluchtende priesters naar de Antillen, kregen
een min of meer katholieke signatuur. (Zie hiervoor het artikel van Armando Lampe
in dit themanummer).
Later kwamen andere kerken via Amsterdam naar Suriname zoals de evangelische
broedergemeente of Moravische broeders (1735), de lutherse gemeente (1741) en
vanaf 1817 de katholieke kerk. Deze vier gelden als de koloniale kerken waarbij de
hervormde en lutherse gemeenten meer de kerken van de eigenaars en blanken waren:
de broedergemeente en de katholieke kerk trokken veel slaven, onder andere omdat
die twee kerken vanaf het begin het Sranantongo gebruikten, maar ook als
tegenhangers van de blanke kerken optraden. Een bepaling van de
manumissiewetgeving was dat de vrijverklaarde lid moest worden van een christelijke
gemeente. Dat speelde in het bijzonder tijdens de aanloop naar de afschaffing van
de slavernij. De christelijke kerk werd een Creoolse kerk en daardoor etnisch gekleurd.
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Het lidmaatschap van een kerk was nog iets anders dan aanvaarding van het
geloofspakket en de participatie aan de kerkdiensten, de geloofspraktijken en de
naleving van de kerkelijke moraal. Zo ontstond onder Creolen de situatie van de
dubbele religie: de officiële en de officieuze, de normatieve- en de volksreligie,
waarbij de term volk politiek en sociologisch vertaald dient te worden, namelijk als
de groep die onderdrukt werd, ook in religieuze zaken.
Dat is een kenmerk van veel leden van de christelijke kerken gebleven en ook van
hen die de nadruk legden op de religie van de voorvaderen. Zo groeide er een andere
situatie dan op diverse Engelse eilanden waar nieuwe christelijke groepen met veel
van het erfgoed der vaderen tot leven kwamen zoals de orisa, de baptist shouters,
pocomania en het myalism. En ook heel anders dan de voodoo van Haïti en de santería
van Cuba waarbij de christelijke religie zich opzichtig vermengde met het Afrikaans
erfgoed.
Een ander kenmerk is dat de overheid antikatholiek bleef en dat de protestantse
kerken, onderling verdeeld, één front vormden tegen de katholieke kerk. De
christelijke verdeeldheid werd een kenmerk van het religieus leven in de kolonie.
Redelijk lang na de afschaffing van de slavernij ontstonden enkele religieuze
hervormingsbewegingen zoals die van Rijts met de nimrodbeweging. De
sociaal-economische maar vooral de culturele, crisis werd zodoende aangestipt maar
dat alles had geen permanent karakter. De oudere kerken waren en bleven maatgevend.
De broedergemeente en de katholieke kerk deden veel op het terrein van onderwijs,
gezondheid en sociale opvang waarvoor respectievelijk Duitse en Nederlandse
zendelingen en missionarissen naar Suriname kwamen. De katholieke kerk
overvleugelde daarmee in de eerste helft van de twintigste eeuw in aantal de
broedergemeente.

Tweede periode
Een tweede laag of groep christelijke kerken is eind negentiende/begin twintigste
eeuw naar Suriname gekomen, meestal via Guyana en het westelijk district Nickerie:
namelijk de adventisten, de baptisten, de wesleyanen, het leger des heils met eigen
Surinaamse leiders, met bescheiden middelen, zonder veel contacten met het
buitenland en zonder overheidssubsidie. Deze nieuwe groep heeft een protestants of
evangelisch karakter (alleen de Bijbel is maat: het Woord geldt), heeft weinig
ceremonies en rituelen. Deze kerken, misschien wel black churches te noemen,
groeiden niet uit tot volkskerken, zoals elders op het westelijk halfrond en in de regio.
Ze konden het wat sociale relevantie betreft, niet halen bij de kerken van de stad
Paramaribo en de koloniale machten.
Na 1873 hebben de broedergemeente en de katholieke kerk categoriale zielzorg
onder de Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders opgezet. Deze nieuwkomers
zagen een nauw verband tussen christendom en het Creool-zijn en beschouwden een
overgang naar het christendom als een ‘vernegering’. Toetreding kon leiden tot
sociale uitsluiting uit de eigen groep en dat was niet aantrekkelijk. Enkele duizenden
Hindostanen en Javanen werden christen, vooral via de christelijke scholen en
internaten. De christelijke kerken integreerden de cultuur van deze groepen niet
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opvallend, maar gebruikten wel namen als Rajpur, Sukh Dhaam, Taman Putro, maar
er was echt niet veel meer inbreng. De vele gezichten van het christendom, zoals
ook die van de Chinezen, Libanezen, Inheemsen, bleven verborgen achter het
Europees en eventueel Creools imago. De lokale taal kwam minder in zwang.
Ariaboekoe, Looft de Heer, het koraalboek deden het goed. Niettemin creoliseerden
de leden van de broedergemeente meer dan de katholieken het aanbod van het
christendom, zoals de klemtoon op Goede Vrij-
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dag, het accent op het bloed van het Lam, de dankbaarheid voor het leven, de deemoed
of sakafasi en de bijbelse aanzet tot prijzen en loven van de Heer.

Volle Evangelie
Hierop volgde in de jaren zestig van de twintigste eeuw de groep die we onder de
verzamelterm het ‘volle evangelie’ kunnen laten vallen, zoals Gods Bazuin, Stromen
van Kracht, Bribi, De Kandelaar, De Sleutel, Handelingen en de tientallen andere
zelfstandige kerk- of geloofsgenootschappen. De groep heet ook wel de
pinksterbeweging als een reactie op het traditionele en wat saaie van de oudere kerken.
Zij werken publicitair aanzienlijk opvallender dan de oudere kerken (electronic
churches), gebruiken veel zang en muziek, genezing en handoplegging. Soms worden
ze hot churches genoemd, omdat het er warm en soms heet aan toe gaat. Soms is er
sprake van church hopping: het lidmaatschap is soms van korte duur: men loopt de
religieuze markt af. Deze groep houdt rallies en conventies en maakt veelvuldig
gebruik van buitenlandse gasten.
De adressenlijst van het Surinaams Bijbel Centrum van 2000 heeft zeventien
gemeentes van de Adventszending, de African Methodist Episcopal Church drie, de
Baptisten Unie met vijftien, de Independent Faith Mission vijftien, de Wesleyaanse
denominatie twaalf, Volle Evangelie twaalf, Stichting Evangelie Centrum Suriname
zevenendertig, Bribi Ministry veertien (De Ware Tijd 3 maart 2001).
In de woelige jaren tachtig en negentig heeft deze groep zich sterk kunnen
uitbreiden, doordat velen in deze kerken naar veiligheid en zekerheid zochten.
Merkwaardig is dat de recrutering van deze groep onder de leden van de oudere
kerken niet tot massale overgang heeft geleid. Deze nieuwe groepen met hun
bewegelijkheid en creativiteit, met hun aandacht voor emoties en exposure, speelden
wellicht meer in op de gevoelens van de Creoolse groep dan de wat oudere
kerkgenootschappen. Vaak wordt naar voren gebracht dat deze nieuwe groepen het
moeten hebben van de armen, maar onder de arme Hindostanen en Javanen werkt
het nu eenmaal niet zo.
De oudere kerken hebben er nauwelijks ‘last’ van. Dat ligt gedeeltelijk, naar mijn
mening, aan de kritische opstelling van de Surinamer ten opzichte van het leiderschap,
het vertrouwde van de oudere kerken en het hoge respect voor voorgangers, dominees
en priesters van de oudere kerken, wellicht als vertegenwoordigers van de bekende,
oude vertrouwde orde, vertegenwoordigers en opperste exponenten van het
establishment.
Volgens de Caribbean Catholic Directory 1994 was het religieus lidmaatschap in
Suriname toen: christenen 42,2% (katholieken 22,8% en protestant 19,4%); hindoes
27,4%; moslims 19,6%; anderen 10,8%.

Oecumene en dialoog
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Deze christelijke kerken, ook wel denominaties genoemd, zijn onderling verscheiden
en veelal gescheiden. Rivaliteit, concurrentie, vooroordelen, valse beschuldigingen
behoren alle bij het kerkelijk pakket. Er zijn pogingen tot vormen van eenheid geweest
zoals de oprichting van het Comité Christelijke Kerken (1942), de wederzijdse
erkenning van de doop van de kerken van het CCK (1967), lidmaatschap van de vier
oudere kerken van de Caribbean Conference of Churches (1973). Maar het overgrote
deel loopt niet warm voor vormen van oecumene. Persoonlijk kunnen er
vriendschappelijke verhoudingen gegroeid zijn (vele families zijn opvallend gemengd
wat lidmaatschap van een religieuze institutie betreft), maar structureel is er geen
vooruitgang op dit punt. De niet-
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De Saronkerk in Paramaribo
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christelijke religies hebben wel wat van de christelijke kerken overgenomen zoals
de gebedshouding, lezen in de heilige boeken, kerkbanken in de mandirs
(hindoe-tempels), licht en kaarsen. Maar over het algemeen is er weinig ingroei.
Er zijn enkele opvallende fenomenen die de interreligieuze situatie in de
multiculturele samenleving kenmerken. Er zijn enkele Javaanse
pinksterbeweginggroepen zoals gospel djawa met minstens twaalf gemeentes. Het
is duidelijk dat deze groepen zich niet erg thuisvoelen in de overwegend Creoolse
pinksterbeweging. Onder de Javanen als groep is er ook een groei van de groepen
die het javanisme (kejawen) nastreven die haar bronnen in de oorspronkelijke,
pre-hindoeïstische en pre-islamitische op Java periode zoekt. De groep is intern niet
zo gesloten als die van de Hindostanen tot heden toe.
Opvallend is eveneens dat alleen het r.k. bisdom Paramaribo van alle christelijke
groepen vanaf het begin lid van de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS 1989) is.
In 2000 heeft de lutherse gemeente zich aangemeld. De andere christelijke kerken
laten het afweten omdat ze er theologische problemen mee hebben.
Een verschijnsel in de kerken is dat er nogal wat afstand is tussen de kerkelijke
leiding, de parochies en gemeentes en degenen die lidmaat zijn maar niet vaak
participeren. Het Comité Christelijke Kerken en de IRIS hebben in 1999 naar
aanleiding van de politieke crisis van die dagen een commissie ter voorbereiding van
een programma voor nationaal herstel ingesteld. Zij heeft binnen korte tijd dit
programma klaar gekregen, maar binnen de gemeentes, parochies en betreffende
religieuze groepen is dit niet of nauwelijks ter discussie gesteld. Er is ook geen
onderzoek gedaan naar het effect van dit programma bij de samenstelling van de
diverse politieke partijen die aan de algemene verkiezingen van 23 mei 2000
deelnamen (Nu samen verder).
De kerken hebben vaak een eigenaardige agenda. Naar aanleiding van de promotie
van carnaval in augustus 2001 hebben de Evangelische Broeder Gemeente, het Volle
Evangelie, de Baptisten Unie en de Church of the Living God een verklaring
uitgegeven met de waarschuwing voor het gevaar van zedenverwildering en
cultuurverlies. De andere religies worden bij zo'n statement niet betrokken en ook
niet de grootste christelijke gemeente, het bisdom (De Ware Tijd, 14-7-2001; Omhoog
22-7-01). Vele christelijke kerken willen graag het geweten van het volk zijn, maar
de christelijke ethiek is eenzijdig en duldt geen andere levensbeschouwingen naast
zich. Terwijl er grote problemen zijn rond geweld tegen vrouwen, partijpolitieke
propaganda, incest en geweld tegen kinderen, hebben sommige kerken het eerder
over seksualiteit en oud fatsoen.

Kenmerken
Ik bespreek nu enkele kenmerken van het christendom in Suriname zonder daarbij
te streven naar volledigheid. Het meest fundamentele is dat individuen en groepen
de Bijbel anders zijn gaan lezen en beleven. De materialistische lezing van de Bijbel,
de historisch-kritische methodes of de semiotische methodieken, lezing vanuit de
bevrijdingstheologie leidend tot bevrijdingstheologie en -pastoraal, maar ook de
fundamentalistische lezing van de Bijbel, komen onder christenen in Suriname voor.
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Dat levert vanzelf een grote verscheidenheid/gescheidenheid van groepsvorming op,
waarbij de kwaliteit het soms moet afleggen tegen de kwantiteit.
Verder: vooral de Evangelische Broeder Gemeente en de katholieken hebben de
slaven, vrijverklaarden, Inheemsen, immigranten geholpen op het gebied van
onderwijs, medische zorg en sociale positie. In die zin zijn de twee
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kerken van groot belang geweest voor het emancipatieproces van met name de
Creolen. Maar dat is nu voorbij. Vandaar dat de oudere christelijke kerken langzaam
hun maatschappelijke positie zien verdampen. Andere accenten vragen om ander
beleid, nieuwe vormen van organisatie en nieuwe accenten van orde en inhoud.
Het christendom is een etnische religie geworden en ziet weinig kans daar
verandering in aan te brengen. Een paar duizend Hindostanen en Javanen zijn christen
geworden maar hebben tot heden een marginale positie in de eigen groep en in het
totaal van de kerk waarvan men lid is geworden. Inheemsen, Chinezen en Libanezen
zijn christen geworden, maar dat heeft het Creools gezicht van het christendom nog
niet veranderd. Ik ben van mening dat de scherpe etnische kanten zullen slijten als
ook op andere levensterreinen zoals de politiek, de vakbeweging, het onderwijs en
culturele vorming, de surinamisering (als een proces van samenhang naar het model
van eenheid in verscheidenheid) toeneemt. Dat proces heeft goede papieren, zeker
bij de jeugd.
Het aanbod van de kerken is: voor elk wat wils. Allerlei typen religieuze mensen
zijn er: van rustig en heftig tot mensen die kerk en religie als een therapie zien;
mensen met twee religies en idem dito ethiek. Zo zijn er vele typen kerk: met een
hiërarchisch of synodaal gezag, met vele of weinige ambtsdragers, met veel culturele
verscheidenheid en met eenzijdige expressie, vanuit het buitenland of van eigen
bodem, etnisch en interetnisch, fundamentalistisch en progressief, reactionair en
open, exclusief en inclusief. Soms lijkt het op: rent a car, rent a priest, rent a church.
Het hele scala van mogelijkheden en keuzes is voorradig: dat is een rijkdom die nog
niet erg tot vormen van samenwerking heeft geleid: eenheid in verscheidenheid is
nog geen werkbare formule voor de christelijke groepen.
Vele christelijke groepen weigeren nog steeds te erkennen dat andere religies
gelijkwaardig behandeld dienen te worden in een seculiere samenleving als die van
Suriname. Vele christelijke groepen hebben de cultuur en religie van bepaalde
bevolkingsgroepen verafschuwd en hebben alles gedaan die uit te roeien door
Europese kerkmodellen te introduceren en verplichtend op te leggen. Deze
deculturatie-pogingen hebben geleid tot een meervoudige godsdienstigheid: mensen
zijn christen, maar houden vast aan bijvoorbeeld het Afrikaanse of Javaanse religieus
erfgoed. Deze dichotomie is nooit publiekelijk geworden. Dat heeft geleid tot de
marginalisering van de volksreligie met haar eigen gedachten, verbindingen, expressie
en rituelen. Zelfkritiek is duidelijk niet het sterkste punt van de christelijke groepen
of kerken. Tekenend voor de situatie is dat de kathedraal en de grote pastorie in de
Gravenstraat min of meer in verval raken terwijl de hindoeïstische Arya Samaj een
kleurrijke en fantasievolle multifunctionele mandir aan de andere kant van de stad
(Wanicastraat) gebouwd heeft.
De christelijke kerken hebben vooral de strategie van de substitutie gevolgd. De
kankantri in het bosland vereerd als na busi gado (bosgod), werd omgehakt en er
werd een kruis voor in de plaats gezet. De kalebas werd kruis. De winti werden
verdreven met zegenwater en uitdrijving. Er zijn evenwel ook aanzetten tot
complementariteit zoals de gebruiken rond dede oso (huiswake) en begrafenis, of de
toelating van ogr 'ay (het boze oog). Vaak is dat als een additionele zaak gezien. Het
is dus een moeilijke onderneming precies te achterhalen wat wel en niet en waarom
elementen van een andere religie erbij gevoegd werden, maar zeker geen substantiële
of constitutionele dimensies of visies zoals gedachten over verlossing, heil en het
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godsbeeld. Het heeft er alles van dat leden van de oudere christelijke groepen een
vorm van lidmaatschap met de nieuwe christelijke groe-
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pen hebben vanuit de conceptie van complementariteit: wat ze niet vinden in de oude
kerken en wat ze missen in de nieuwe groepen komt zo mooi bij elkaar en dat
beantwoordt naar hun bevinden, voorlopig het best aan hun opties en visies in het
kader van de ontwikkeling van hun identiteit en menszijn.
De christelijke kerken hebben tot op heden grote verdeeldheid in de jonge en
kwetsbare Surinaamse samenleving gebracht, niet alleen in de stad maar momenteel
ook in het binnenland. Er is soms sprake van wildgroei en religieuze business. Het
bijzonder onderwijs tegenover het openbaar onderwijs heeft een streep door de
samenleving getrokken die eigenlijk nergens meer toe dient. De erkenning van
godsdienstvrijheid heeft soms geleid tot beschadiging van de cohesie van het nieuwe
Surinaamse volk. De christelijke kerken zijn mede verantwoordelijk voor de
instabiliteit, de toename van de armoede en het geweld en de zwakke ontwikkeling
van cohesie. Het Evangelie komt er soms binnen en buiten de kerken bekaaid van
af. Verschillen kunnen positief zijn en een rijkdom betekenen. Het is tot heden
onmogelijk gebleken de verscheidenheid positief aan te wenden ten behoeve van de
humanisering van de samenleving.
Surinamisering, creolisatie, zijn nog in een beginstadium. Er zijn dan wel
Surinaamse voorgangers en de besturen bestaan uit mensen van Suriname (behalve
in de katholieke kerk), maar wat bijbeluitleg, vormgeving van de liturgie, het gebruik
van liederen, de gehanteerde kerkelijke moraal betreft, is er nog nauwelijks sprake
van surinamisering. De beoefening van de theologie, empirisch onderzoek op het
vlak van geloof en de ontwikkeling van een netwerk in de regio zijn, hoewel er
pogingen gedaan, worden nauwelijks op gang gekomen. Isolatie op gebieden als taal,
transport en economie, vormt een handicap recente stromingen in kerk en wereld op
de voet te volgen en er voordeel uit te halen.

Koinonie
De christelijke kerken hebben aan het eind van de twintigste eeuw geen model van
een kerk van de armen kunnen organiseren. De contacten met Latijns-Amerika waren
en zijn minimaal en vernieuwingen werden en worden op afstand gehouden. Religie
en kerk dienden voor orde en rust, voor behoud en consolidatie. Daarmee legden de
kerken zich een beperking op die de aanvankelijke sociale relevantie een deuk heeft
gegeven. Soms heeft het er alles van dat de kerken de armoede helpen organiseren,
zoals in het verleden wellicht de kerken ook meegeholpen hebben de
onderontwikkeling te organiseren. In of op de volkwoningsprojecten Tammenga,
Pont, Latour, Sophia's Lust, Flora treffen we voor tachtig procent christenen aan.
Hoe is het mogelijk dat de kerkleden op dat armoedeniveau leven? Deze kritische
vragen gaan de kerken zich wel meer en meer stellen.
Het is momenteel dienstig de trits religie/ras/klasse nader te bekijken in het huidige
Suriname. De Creoolse groep, dus de christenen, vindt van zichzelf dat ze het niet
goed maakt, zowel financieel, materieel als mentaal, in vergelijking met de groep
van de Hindostanen, Javanen, Chinezen, Libanezen, Brazilianen en Guyanezen. De
groep heeft daarmee denkwerk voor de leiders van de christelijke kerken aangedragen
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en de kwestie kan niet ontlopen worden. De Creoolse identiteit is in het geding en
sociale spanningsvelden dienen zich aan.
Voor de toekomst zullen oecumene en dialoog van de religies absoluut beter uit
de verf moeten komen. Daarmee in verband zullen kadervorming en de ontwikkeling
van een Surinaamse theologie meer aandacht moeten krijgen (Jones 2000). Het
mandaat van het evangelie is ermee in het geding.
De grotere christelijke instituties zullen op andere dan de traditionele vlakken als
onderwijs en jeugdzorg, sociale relevantie dienen te zoe-
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ken. Het accent kan eventueel gelegd worden op de ontwikkeling van
levensbeschouwelijke visies, waardencommunicatie, keuzemogelijkheden scheppen,
werken aan barmhartigheid en hoop, keuze voor een kerkmodel dat heet de kerk van
de armen, de nadruk op de naleving van de mensenrechten. Kortom een kerkmodel
waar rechtvaardigheid en vrede de inhoud van het evangelie vormen en waarin
eindelijk gemeenschapsvorming, de koinonie, alle aandacht krijgt.

Tot slot
Zeker past hier korte aandacht voor het Suriname in het voormalig moederland. Er
zijn over en weer vele contacten, ook in religieuze zaken, die effectief zijn. De
uitwisseling kan van grote waarde zijn en dan betreft het niet alleen de
goederenpakketten, maar ook en meer de kennisname van nieuwe leefstijlen waarin
de kwaliteit van geloof en leven duidelijk manifest zijn. De Surinaamse christelijke
kerken kunnen daar hun voordeel mee doen bij pastorale planning en vernieuwing.
Het ligt voor de hand dat die contacten groeien en diepere inhoud zullen krijgen. Dat
brengt mensen elkaar nabij en laat iets voelen van het universele christendom dat
zich niet alleen kan beperken tot Suriname, maar ook haar grenzen dient te verleggen
wil ze haar karakter van missionaire, apostolische en evangelische gemeenschap
waarmaken.
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Wieke Vink
Over migranten, suikerplanters, Joodse kleurlingen en religieuze
tolerantie
De Joodse ervaring in Suriname
Eeuwenlang maakte de Joodse gemeenschap deel uit van de Surinaamse bevolking
en leverde zij een belangrijke bijdrage aan de kolonisatie en verdere ontwikkeling
van Suriname. Het Joodse verleden van Suriname blijkt uit de vele sporen die 350
jaar Joodse aanwezigheid in Suriname heeft achtergelaten: de tot ruïne vervallen
Jodensavanne, de synagoges aan de Keizersstraat en de Herenstraat in Paramaribo,
de vele Joodse namen onder de Afro-Surinaamse bevolking, de Joodse aanwezigheid
in de Afro-Surinaamse orale traditie et cetera. De geschiedenis van de Surinaamse
Joden is echter omweven met legenden, halve waarheden en twijfelachtige
interpretaties van de beperkt aanwezige bronnen. In dit artikel zal ik proberen meer
duidelijkheid te geven over een aantal centrale thema 's en hardnekkige mythes in
de Surinaams-Joodse geschiedenis. De vormgeving van een Surinaams-Joodse
gemeenschap en de relatie met andere bevolkingsgroepen in Suriname: de blanke
koloniale elite en de Afro-Surinaamse bevolking staan hierin centraal.

Herkomst, migratie en vestiging
De vroege migratie van Joden naar Suriname bestond voornamelijk uit welgestelde
Sefardische Joden.1. Sommigen kwamen rechtstreeks vanuit het Europese vasteland
naar Suriname, anderen hadden reeds eerdere kolonisatiepogingen elders in de Nieuwe
Wereld ondernomen.2. De Joodse kolonisatie in Suriname werd aangemoedigd door
de koloniale machthebbers - aanvankelijk de Engelsen, later de Hollanders - die
dringend op zoek waren naar blanke kolonisten om hun koloniën te bevolken. Nieuwe
Joodse kolonisten werden gelokt door mooie verhalen over de mogelijkheden die
deze kolonie te bieden zou hebben en de speciale privileges die hen in Suriname te
wachten stonden.3. Van een bloeiend Joodse gemeenschapsleven was in deze periode
echter nog geen sprake. Dit veranderde aan het einde van de zeventiende eeuw toen
- na de verovering van Suriname in 1667 door Abraham Crijnsen - de migratie van
Joodse kolonisten vanuit Amsterdam op gang kwam en de Joodse gemeenschap snel
in omvang toenam.4. Aan het einde van zeventiende eeuw woonden er circa 550 meest Sefardische - Joden in Suriname. Gedurende de achttiende eeuw groeide de
Joodse gemeenschap uit tot ongeveer 1400 leden en bleef de volgende eeuw van
ongeveer gelijke omvang (Nassy 1791 [1974] I: 74, idem II: 30).
Pas in de twintigste eeuw begon de afbrokkeling van de Surinaams-Joodse
gemeenschap. De emancipatie van Joden in Europa nam een belangrijk deel van de
aantrekkingskracht van Suriname weg. Godsdienstvrijheid, politieke participatie en
burgerschap waren inmiddels gemeengoed geworden in Europa. Bovendien had
Suriname steeds minder te bieden. Het plantagetijdperk was definitief voorbij, de
concurrentie in de handel werd steeds groter door de komst van Chinese en Libanese
migranten, terwijl mogelijkheden in juridische en medische beroepen in onvoldoende
mate tegenwicht boden. Ouders zonden hun kinderen voor oplei-
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Tabel 1: Joodse bevolking van Suriname, 1666-2001
Jaar
c 1666

Totaal
c. 150

Portugees
-

Hoogduits
-

c 1695

c. 550

c. 475

c. 75

1788

1.411

834

477

1817

1.332

691

606

1860

1.419

737

682

1930

c. 1.000

-

-

1974

c. 250

-

-

2001

c. 150/200

-

-

Jaar
c 1666

Gekleurd

c 1695
1788

100

1817

35

1860
1930
1974
2001
ding naar Nederland; de meesten keerden niet terug. Sinds de jaren vijftig van de
vorige eeuw is het aantal leden van de gemeenten verder achteruitgegaan. Steeds
meer Surinaamse Joden vertrokken naar Nederland, de Verenigde Staten en Israël.
Het aantal Joden in Suriname nam af van circa duizend personen aan het begin van
de twintigste eeuw tot circa 150 à 200 personen bij aanvang van de 21ste eeuw (zie
tabel 1).5.
Mede dankzij de vroege geschiedenis van de Joodse migratie naar Suriname, heeft
het verhaal van de Portugese Joden een onevenredige plaats gekregen in de
Surinaams-Joodse geschiedenis.6. Het huidige idee over de Surinaams-Joodse
geschiedenis wordt nog altijd in sterke mate overheerst door het beeld van de rijke
Sefardische suikerplanter, die - beschermd door de nodige privileges en ten koste
van zijn slaven - een luxueus leven leidde op de Jodensavanne, en vervolgens na de
plantagecrisis einde achttiende eeuw naar Paramaribo vertrok om zijn geld te
verdienen in de handel, de vrije beroepen of de politiek. Hoewel zich zeker rijke
kolonisten onder de Surinaamse Joden bevonden is dit beeld niet representatief voor
de Surinaams-Joodse geschiedenis. Deze geschiedenis is in werkelijkheid het verhaal
van een mengeling van Portugese, Hoogduitse en Poolse Joden, van welgestelde
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planters en arme straatventers, die zich vanaf het einde van de zeventiende eeuw in
de Surinaamse kolonie hebben gevestigd.
Kenmerkend voor het Surinaams-Joodse migratiepatroon zijn de
migratiebewegingen van de Joodse passagiers van schipper Herman Strooyer, door
Robert Cohen (1991) geanalyseerd in zijn studie naar de Surinaamse Joodse
gemeenschap in de tweede helft van de achttiende eeuw. Met zijn boot ‘De
Vreedenburg’, zette Herman Strooyer in 1776 koers van Amsterdam naar Suriname.
Aan boord had hij twee vrijgezellen van Hoogduitse afkomst (Joseph Abrahams en
ene Arons), de Portugees-Joodse vrijgezel Isac de Abraham Levy Montesinos en de
ongehuwde Esther de Moseh da Fonseca. Er waren ook twee families, aan boord; de
familie van Aron Samuel Levy met vrouw en kind, en de familie van Daniel da Costa
Pimentel met zijn vrouw en vier kinderen. Het bezoek van de vrijgezel Joseph
Abrahams aan Suriname was slechts van korte duur. Twee maanden na aankomst
keerde hij weer terug naar Amsterdam. Isac Montesinos vertrok na drie maanden
naar St. Eustatius. Montesinos was een zogenaamde despachado, een arme Jood die
honderd guldens van de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeenschap had gekregen
om naar Suriname te vertrekken, op voorwaarde
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dat hij de eerste vijftien jaren niet zou terugkeren. De vrijgezel Arons en de familie
van Asser Levy bleven in Suriname, net als Esther Fonseca. Zij ging bij haar broer
wonen die twee jaar eerder met zijn vrouw en drie kinderen naar Suriname was
vertrokken. Dan is er nog het verhaal van Daniel da Costa Pimentel en zijn familie
die, na een kort verblijf van drie jaar in de kolonie, met drie van de vier kinderen
terugkeerde naar Amsterdam. Ook Daniel da Costa Pimentel was een despachado
(hij had vijfhonderd guldens van de Amsterdamse gemeenschap gekregen) en werd
dus niet geacht binnen de termijn van vijftien jaar terug te keren naar Amsterdam.
Toch was de familie da Costa Pimentel na drie jaar alweer terug in Amsterdam.
Alleen hun dochter Esther bleef achter in Suriname, waar zij trouwde met een andere
Joodse migrant uit Amsterdam, Jacob Gomes da Costa. Haar broer Abraham die
aanvankelijk met zijn ouders terugkeerde naar Amsterdam, migreerde dertien jaar
later opnieuw naar Suriname waar hij korte tijd later overleed (Cohen 1991: 15 vv).

Interieur van de synagoge aan de Keizerstraat

Bovenstaande beschrijving is op een aantal punten exemplarisch voor de
Surinaams-Joodse migratie. De connectie tussen Amsterdam en Suriname, de
gemengde Ashkenazische en Sefardische afkomst van de migranten, de hoge mate
van mobiliteit, het grote aandeel Joodse migranten dat in familieverband naar
Suriname migreerde: dit zijn allemaal kenmerkende ele-
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menten van de Joodse migratie van en naar Suriname. Bovendien was de
Surinaams-Joodse migratie geen geïsoleerde aangelegenheid. Suriname maakte
onderdeel uit van een koloniale Atlantische gemeenschap met nauwe economische
banden tussen Suriname en andere Caraïbische koloniën, met name St. Eustatius.
Deze banden vinden hun weerslag in de Surinaams-Joodse migratie. Voor vele
migranten was Suriname slechts een tussenhaven. Zij verbleven een korte periode
en vertrokken vervolgens richting andere bestemmingen. Sommige keerden weer
terug naar Amsterdam, anderen vervolgden hun reis naar andere bestemmingen in
de Caraïben of vertrokken naar het Noord-Amerikaanse vasteland (Swierenga 1994).
Eveneens kenmerkend is de instroom van arme Joodse migranten vanaf de tweede
helft van de achttiende eeuw. Dit was direct een gevolg van de verpaupering van de
Amsterdamse Joodse gemeenschap. Om de druk op de gemeenschap te verlichten
werd de komst van nieuwe migranten naar Amsterdam ontmoedigd en de emigratie
bevorderd. Met name binnen de Portugees-Joodse gemeenschap werd dit beleid
aangegrepen als oplossing voor het armoedeprobleem in Amsterdam. Arme Joden
kregen een kleine som geld om zich elders te vestigen op voorwaarde dat zij gedurende
een vastgestelde periode (meestal vijftien jaar) wegbleven uit Amsterdam (Cohen
1982). Hoewel het geen structurele oplossing bleek te zijn om de armoede binnen
de Joodse gemeenschap in Amsterdam te verlichten, maakte deze vorm van migratie
een belangrijk deel uit van de totale migratiestroom van Joden naar Suriname (Cohen
1991: 23).

Leven in de Jodensavanne en in Paramaribo
Jodensavanne, gelegen aan de rechteroever van de Surinamerivier, is een belangrijk
symbool geworden van de Joodse aanwezigheid in Suriname. Het was de plaats waar
Sefardische migranten zich in de vroege koloniale periode (circa 1655-1750) als
planters vestigden. De bewoners deelden economische en verwantschapsbanden en
leefden in elkaars nabijheid, afgelegen van de rest van de samenleving. Zelfs voor
degenen die in Paramaribo verbleven, was Jodensavanne het sociale en religieuze
centrum. Het was de plek waar ze werden geboren, naar school gingen en hun
godsdienst beoefenden, waar ze trouwden en uiteindelijk begraven werden. Het was
echter ook het toneel van het harde plantageleven, de plek waar duizenden slaven
de suikerindustrie draaiende hielden. Helaas is weinig bekend over deze vroege
koloniale periode; de archieven van de Portugees-Joodse gemeenschap, die
waardevolle informatie zouden kunnen bevatten hebben de tand des tijds niet
overleefd. Zij zijn ten prooi gevallen aan ongedierte en de klimatologische
omstandigheden in Suriname.
Hoewel Jodensavanne tot het einde van de achttiende eeuw het hart van het Joodse
gemeenschapsleven in Suriname was, woonden Joden vanaf het begin van de
achttiende eeuw in en om Paramaribo. Niet alle Joden waren actief in de
plantagesector. Sommige hielden zich bezig met handel en scheepvaart en vestigden
zich in Paramaribo. Belangrijker echter is het feit dat Jodensavanne vooral het hart
was van de Sefardische gemeenschap in Suriname. Hoogduitse en Poolse Joden
waren niet welkom op de Jodensavanne en hebben zich vanaf de vroege achttiende
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eeuw in Paramaribo gevestigd, waar zij zich bezig hielden met handel en nijverheid
(Cohen 1991: 92). Al in 1718 werd aan de Keizerstraat in Paramaribo met de bouw
begonnen van een gebedshuis. Dit gebedshuis Neve Shalom (Huis van de Vrede)
werd in 1720 in gebruik genomen en werd zowel door Sefardische als Askenazische
Joden bezocht.7. (Temminck Groll e.a. 1973: 19). In de tweede
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helft van de achttiende eeuw kwam er een einde aan de bloeiperiode van het Joodse
gemeenschapsleven in de Savanne. De economische malaise waarin de Surinaamse
plantage-economie verzeild was geraakt, raakte de Joodse gemeenschap in het hart
van haar bestaan (Nassy 1791, I: 157-169). Een groot aantal Joodse plantages werd
in deze periode verkocht en de bewoners trokken weg naar Paramaribo. Slechts een
handvol arme gezinnen bleef achter. Tegen het einde van de achttiende eeuw was
Jodensavanne, het symbool van de Joodse plantersklasse, volledig verlaten en had
het Joodse gemeenschapsleven zich definitief verplaatst maar Paramaribo (Cohen
1991: 175). De synagoge op de Savanne bleef echter tot omstreeks 1860 een rituele
functie vervullen, waar de Surinaamse Joden op hun belangrijkste feestdagen
regelmatig naar terugkeerden (Bruijning & Voorhoeve 1977: 314).
Het bestuur van de Joodse gemeenschap lag in handen van het college van de
‘Senhores de Mahamad’, kortweg mahamad genoemd.8. Dit college bestond uit vier
parnassim (vertegenwoordigers van de gemeenschap) en een gabbay
(penningmeester). De hakham was verantwoordelijk voor het Torah onderwijs en
andere religieuze functies binnen de gemeenschap, zoals voorzanger in de synagoge
(hazan) en spiritueel leiderschap (Bijlsma 1920). Behalve als kerkelijk bestuur
fungeerde de mahamad van de Sefardische gemeenschap tot 1825 ook als rechtbank
voor kleine civiele zaken (dit privilege gold niet voor de Ashkenazische
gemeenschap).9. De mahamad was daarnaast verantwoordelijk voor het innen van
de gemeenschapsbelasting, de bestraffing van diegenen die zich niet hielden aan de
regels van de gemeenschap en de afhandeling van nalatenschappen. Ook zocht zij
naar oplossingen bij onenigheid tussen verschillende gemeenschapsleden (Cohen
1991: 124 vv; Nassy 1791, I: 102).
De macht van de mahamad over de gemeenschap was aanzienlijk. Zij controleerde
het gedrag en de omgang van haar gemeenschapsleden en de naleving van de vele
joodse voorschriften. Sancties tegen overtredingen varieerden van boetes,
buitensluiting van de gemeenschapsschool en de synagoge diensten, ontkenning van
het recht om op de gemeenschappelijke begraafplaats begraven te worden, tot de
ingrijpende herem, volledige ex-communicatie, waarbij alle gemeenschapsleden
welk contact dan ook met de veroordeelde diende te vermijden. Bij onverbeterlijk
gedrag kon de mahamad bovendien de gouverneur verzoeken om diegenen die
aanhoudend ‘immoreel’ gedrag aan de dag legden uit de kolonie te verbannen (Cohen
1991: 128-132, 151-153; Emanuel 1957: 95-96; Nassy 1791, I: 201). Vanaf het einde
van de achttiende eeuw begon de macht van de mahamad af te brokkelen. De
economische crisis, de emancipatie en gelijktijdig de afschaffing van de speciale
privileges in 1825 (waaronder de rechtspraak van de mahamad), verminderde niet
alleen de mogelijkheden tot een scherpe controle van de gemeenschap, maar taste
ook het draagvlak aan voor een oligarchisch gemeenschapsbestuur. Surinaamse Joden
waren niet langer afhankelijk van hun lidmaatschap van de joods religieuze
gemeenschap voor hun positie in de Surinaamse samenleving (Cohen 1991:
145-153).10.

Twee Joodse gemeenschappen
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Aanvankelijk was de Sefardische gemeente de enige vertegenwoordiger van de
Joodse gemeenschap in Suriname en waren de Ashkenazische Joden aangesloten bij
de Sefardische gemeente. Onderlinge geschillen zorgden echter al snel voor een
scheiding tussen beide gemeenten.11. In 1735 werd het gebedshuis ‘Neve Shalom’
aan de Keizerstraat afgestaan aan de nieuw opgerichte Ashkenazische ge-
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meente. De Portugees-Joodse gemeenschap bouwde vervolgens een nieuw gebedshuis
Sedek ve Shalom (Rechtvaardigheid en Vrede) aan de Herenstraat in Paramaribo dat
in 1736 werd ingewijd. Na de scheiding tussen beide gemeenten is de relatie tussen
de Ashkenazische (Nederlands-Israëlitische) Gemeente en de Sefardische
(Nederlands-Portugees Israëlitische) Gemeente lange tijd gekenmerkt geweest door
onenigheid, openlijke vijandelijkheden en wederzijdse uitingen van discriminatie.

Synagoge aan de Keizerstraat

De theologische en religieuze uitgangspunten van Ashkenazische en Sefardische
Joden van beide gemeenschappen zijn in beginsel gelijk, evenals de structuur en
voertaal (Hebreeuws) van de synagoge diensten. Verschillen zijn vooral te vinden
in de details van de invulling van de liturgie, zoals de plaats van de hazan (voorzanger)
tijdens de diensten, de keuze van de gezangen en uitspraak van het Hebreeuws.
Hetzelfde geldt voor rituelen rondom dood, huwelijk en geboorte. Zo worden
Portugees-Joodse kinderen vaak vernoemd naar nog levende verwanten. Dit is taboe
bij Hoogduitse Joden, die hun kinderen ter nagedachtenis juist vernoemen naar
overleden verwanten. De kloof tussen beide gemeenschappen werd dan ook eerder
door sociaal-economische factoren veroorzaakt dan door fundamentele religieuze
verschillen. Dit geldt zeker voor de Surinaamse situatie, waar de Ashkenazische
gemeente na de scheiding in 1735 de Sefardische ritus bleef volgen (Bruining &
Voorhoeve 1977: 318; Nassy 1791 I: 63). Sefardische Joden voelden zich
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veelal superieur aan de Joden uit Midden en - met name - Oost Europa die zij als
onbeschaafd en minder ontwikkeld beschouwden.12. De Ashkenazische Joden
beschuldigden op hun beurt de Sefardim van een te nonchalante houding ten aanzien
van de naleving van religieuze wetten en gebruiken (Faber 1992: 59, 60).13.
De scheiding tussen beide gemeenten werd zo volledig mogelijk nagestreefd. Zo
was het de Ashkenazische Joden verboden zich op Jodensavanne te vestigen en
beschikten beide gemeenschappen over een eigen synagoge, kerkelijk bestuur en
geestelijke leiding. Het was strikt verboden voor leden van een gemeente de synagoge
diensten van de andere gemeente te bezoeken. In 1753 werd door de Hoogduitse
gemeente een wet uitgevaardigd die het haar leden verbood de Portugese synagoge
te bezoeken op straffe van een boete van f 25,-, die later werd verhoogd tot f 100,(Benjamins & Snellemans 1914/17: 388). Ook beschikten beide gemeenschappen
over afzonderlijke verenigingen en voorzieningen, zoals aparte wees- en
boedel-kamers en gescheiden armenzorg. In 1773 rapporteerde rabbi Haim Isaac
Carigal (afkomstig uit het land van Israël) na een bezoek aan Suriname aan een
bevriende Joodse koopman in Newport: ‘In this firm the Portuguese funds are kept
separate from those of the Germans, and the boy, whom I brought with me, being
German, they do not pay for his maintenance... I warned you of all this before, but
you objected that this company had large funds and that they would be sure to pay
for the expenses caused by that boy’ (Friedman 1940: 18).
Illustratief voor de relatie tussen de Hoogduitse en Portugees-Joodse gemeenschap
is de houding ten aanzien van gemengde huwelijken. Hoewel dergelijke huwelijken
incidenteel voorkwamen werden deze door beide gemeenschappen sterk afgekeurd.
Zo vaardigde de Hoogduitse gemeenschap in 1772 een wet uit waarin expliciet
vermeld werd dat diegenen ‘die met mulatten of Portugeezen trouwen worden
afgedankt als lidmaten en verlaagd tot congreganten’ (Benjamins & Snellemans
1914/1917: 388). Deze wet werd in 1814 weer ingetrokken. Ook de Portugees-Joodse
gemeenschap was scherp gekant tegen dergelijke verbintenissen. In de askamoth
(reguleringen) van 1754 werd een bepaling opgenomen dat ‘alle diegeene die met
Hoogduijtsche Joodsche vrouwen komen te trouwen sullen terstond van Yahidim
[volwaardige leden] werden afgedankt en begrepen werden onder den rang van
congreganten’. In 1789 werd deze regel herbevestigd met de toevoeging dat zij ook
van kracht was voor vrouwen die met Hoogduitse of Poolse Joodse mannen
trouwden.14. In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal gemengde huwelijken
echter sterk toe; een proces dat sindsdien onveranderd van kracht is gebleven. In
1914 stelden Benjamins en Snellemans zelfs dat er ‘tegenwoordig bijna geen familie
[is], die niet sterk met leden der andere gemeente verwant is’ (388). Dit veranderende
huwelijkspatroon kan een reflectie zijn van de veranderende sociaal-economische
verhoudingen tussen de Portugese en Hoogduitse Joden. Tot eind achttiende eeuw
bestond er een sociaal economische kloof tussen beide gemeenschappen. De
economische crisis van eind achttiende eeuw bracht hierin verandering. De Hoogduitse
Joden hadden nooit deel uitgemaakt van de Joodse plantagesamenleving, maar waren
actief in de handel en nijverheid (Cohen 1991: 92). Toen de grote crisis van de
Amsterdamse en Londense beurzen in 1772 en 1773 veel slachtoffers maakte binnen
de Portugees-Joodse plantersgemeenschap, waren de verliezen onder de Hoogduitse
Joden minder groot. De mythe van de rijke, aristocratische Sefardische Jood kon niet
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langer in stand worden gehouden. Zonder familierijkdommen om te beschermen,
verdween bovendien een belangrijke reden voor een strikte huwelijksstrategie en
werd het po-
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tentieel aan geschikte huwelijkspartners verbreed.
De toenadering tussen de Joodse gemeenschappen beperkte zich niet tot de
huwelijksmarkt. In de negentiende eeuw werd zelfs gestreefd naar een vereniging
van beide kerkelijke gemeenten. De weg naar een hereniging was echter lang en vol
obstakels. Eén van de eerste punten op de agenda was de aanstelling van een
gezamenlijke rabbijn. Tekenend voor de moeizame verhouding is de lange periode
die gemoeid was met de keuze en aanstelling van een rabbijn. Er werd vergaderd in
1822, 1839 en 1851, maar het zou tot 1857 duren voordat M.J. Leeuwenstein tot
rabbijn van beide gemeenten werd benoemd (Benjamins & Snellemans 1914/1917:
388). De komst van Leeuwenstein leidde echter niet tot de gewenste verbroedering
van beide gemeenten. Dit was volgens Jaap Meijer, historicus en waarnemend
godsdientsleraar en rabbijn in Suriname tussen 1953 en 1955, te wijten aan de
rigoureuze kortwieking van de Sefardische ritus door Leeuwenstein: ‘Sefardiem en
Asjkenaziem, die elkander in de keuze van Leeuwenstein eindelijk hadden gevonden,
waren door de aanval op de Portugese ritus verder van elkander komen te staan dan
ooit. Geen enkel winstpuntje was er geboekt!’ (Meijer 1955: 53). Pas halverwege de
twintigste eeuw en genoodzaakt door een snelle inkrimping van de Surinaams-Joodse
gemeenschap werd de samenwerking tussen beide gemeenten uitgebreid. Beide
Joodse gemeenten hadden steeds meer moeite om voor elke dienst een minyam
(vereist quorum van tien mannen) bijeen te laten komen. Vanaf 1944 werden er,
afwisselend in beide synogogen, gezamenlijke synagoge diensten gehouden. Officieel
bleven de gemeenten echter naast elkaar bestaan (Bruijning & Voorhoeve 1977:
318). Inmiddels is ook deze laatste scheiding verdwenen. In een poging de zieltogende
Surinaams-Joodse gemeenschap te laten voortbestaan zijn de krachten gebundeld.
Verdere afname van het aantal Joden in Suriname en toenemende ontkerkelijking
heeft geresulteerd in een fusie tussen beide gemeenten.

Tolerantie en antisemitisme
De positie die de Joden als groep in de Surinaamse samenleving innamen, is lange
tijd gebaseerd geweest op de al eerder genoemde privileges die in de vroege koloniale
periode aan de Surinaams-Joodse gemeenschap waren verleend. Deze privileges
verschaften de Surinaamse Joden een bevoorrechte positie, zeker in vergelijking met
contemporaine Joodse gemeenschappen in Europa. De Surinaamse Joden bevonden
zich weliswaar niet op gelijke voet met de blanke koloniale elite, Joden waren
bijvoorbeeld buitengesloten van kiesrecht en het uitoefenen van publieke functies,
maar genoten verder een tot dan toe ongekende vrijheid. Zij konden hun godsdienst
beoefenen zonder gevaar voor vervolging en beschikten over een zekere mate van
autonomie. Hoewel de Joodse privileges herhaaldelijk aanleiding waren voor fricties
en conflicten tussen de Surinaams-Joodse gemeenschap en de koloniale machthebbers,
bleven ze tot de emancipatie van de Surinaamse Joden in 1825 van kracht. De enige
Joodse privileges die werkelijk onrust veroorzaakten (en vervolgens werden
ingetrokken) betroffen het recht om op zondag te werken, te handelen en winkels te
openen, en het recht op het sluiten van huwelijken volgens de Joodse gewoonte, d.i.
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verbintenissen tussen nauwe verwanten (Van Lier 1971: 20-21; Nassy 1791, I:
105-106).
De Joodse privileges zijn vaak geïnterpreteerd als aanwijzing voor het tolerante
klimaat in Suriname jegens de Joodse bevolking. Het beeld van het tolerante Hollandse
koloniale bewind is echter moeilijk overeind te houden wanneer men bedenkt dat
Joden niet overal welkom
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waren. Zo bestond er in de toenmalige Hollandse koloniën Berbice en Demerare een
vestigingsverbod voor Joodse kolonisten (Loker 1991: 19).15. De Joodse privileges
werden dan ook in eerste instantie door het Engelse koloniale bewind aan de Joodse
gemeenschap verleend om de vestiging van welgestelde Joodse kolonisten te
stimuleren. De herbevestiging van de privileges in 1667 door Abraham Crijnsen kan
waarschijnlijk beter worden beschouwd als indicatie voor de terughoudendheid om
veranderingen aan te brengen in een status-quo en de erkenning van de waarde van
de Joodse suikerplanters voor de verdere ontwikkeling van de kolonie, dan als een
uiting van religieuze tolerantie van het Hollands koloniaal bestuur.
Naast de Joodse privileges is het beeld van de religieuze tolerantie in Suriname
en de sociale integratie van de Surinaamse Joden in belangrijke mate gebaseerd op
verschillende passages uit het Historisch Essay van David Nassy (1791). Met name
de volgende passage is veelvuldig geciteerd: ‘Misschien is in de gansche wereld niet
eene plaats te vinden, daar de Godsdienstige verdraagzaamheid zich zo wyd uitstrekt,
en zo naauwkeuriglyk onderhouden wordt, als in Suriname. Nooit hoorde men “er
van eenigerlei Godsdienstige geschilstukken; elk aanbidt daar God op zyne wyze;
ieder doet daar, het geen hy 't beste en 't bekwaamste oordeelt der behoudenisse zyner
ziele” (Nassy 1791, II: 20). Om zijn stelling kracht bij te zetten verhaalt Nassy: “zeker
achtbaar Jood van groote beleezenheid en een gezond oordeel, had een Negerinne
tot zyne Byzit; die baarde hem verscheiden kinders, welke in den Gereformeerden
Godsdienst werden opgetrokken. Vervolgens trouwde hy de oudste zyner dogteren
uit aan een Roomsch-Katholieken weduwnaar, een' man van zeer veel verdienste,
maar ongelukkig die uit zyn eerste huwelyk een' zoon had, die, in Rusland gebooren
zynde, was opgevoed in de leerstellingen der Grieksche Kerk; zo dat de Vader een
Jood was, de Moeder een Heiden, de Man Roomsch-Katholiek, zyne Vrouw Calvinist,
en zyn kind een scheurzieke Griek: De man gestorven zynde, is de vrouw weder
getrouwd aan een' Engelschen Presbiteriaan.’ (Nassy 1791, II: 20, 21).
De vraag is hoeveel waarde aan dergelijke beschrijvingen gehecht kan worden.
Kennelijk is Nassy bij de stelling dat er in Suriname nooit sprake was van ‘eenigerlei
Godsdienstige geschilstukken’, het conflict rondom het privilege van de Joodse
gemeenschap om op zondagen door te werken vergeten.16. Bovendien konden Joden
ook in andere gebieden in redelijke omstandigheden hun godsdienst uitoefenen, zoals
in Amsterdam, de Britse kolonies en verschillende plaatsen in Noord-Amerika.
Daarnaast kwam het in Suriname vaker voor - in toenemende mate vanaf het begin
van de negentiende eeuw - dat buitenechtelijk kinderen van gemengde
(Joods-Afro-Surinaamse) afkomst geen Joodse opvoeding kregen, maar werden
ingeschreven bij een niet-Joodse kerkelijke gemeente (rooms-katholiek, hervormd,
herrnhutter). Het verhaal van de Joodse vader die zijn (gekleurde) kinderen opvoedt
in ‘den Gereformeerden Godsdienst’ en één van hen vervolgens uithuwelijkt aan een
rooms-katholiek, getuigt mijns inziens meer van buitensluiting van gekleurde Joden
uit de Surinaams-Joodse gemeenschap (en vervolgens van onverschilligheid en
aanzien van niet-joodse kerkgemeenschappen) dan van een uiting van religieuze
tolerantie en sociale integratie van Surinaamse Joden.
Behoudens deze kanttekeningen bij de religieuze tolerantie in Suriname, was de
verhouding tussen de Joodse gemeenschap en de blanke koloniale elite tot het midden
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van de achttiende eeuw goed te noemen. Er was geen sprake van openlijk
antisemitisme en (welgestelde) Joden konden tot op zekere hoogte parti-
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ciperen in de sociale wereld van de blanke elite. Na 1750 namen de wrijvingen tussen
Joden en niet-Joden echter toe. Een politiek conflict rondom de benoeming van
nieuwe leden voor het Hof van Politie onder het gouverneurschap van Mauricius
(1742-1751) zorgde voor opleving van anti-Joodse sentimenten binnen de kolonie.17.
In een verzoekschrift van de oppositie aan de regering in Holland werd Jodensavanne
vergeleken met een ‘dievenhol’ (Nassy 1791, I: 129) en werd het verzoek gedaan
Joden uit te sluiten van de verkiezingen van leden van het Hof van Politie, omdat
‘onder geen Christen Mogendheden toegelaten of geduld wordt, dat Jooden in
Regeeringszaken zich moogen inlaeten’ (Hartsinck 1974 [1770] I: 828). Het verzoek
werd niet geaccepteerd door de Nederlandse regering.
In 1761 werd door enkele leden van het Hof van Politie een plan ontwikkeld om
in Suriname een getto in te richten voor de Joodse bevolking die zich in steeds grotere
getale in Paramaribo Joden niet meer in aanmerking voor de lage publieke functies,
ze mochten niet langer handel drijven als bakker of kruidenier en het werd de slaven
van Joodse planters verboden in de stad te overnachten (Nassy 1791, I: 175, 176).18.
Een Hollandse toneelgroep bepaalde in 1775 dat Joden niet langer welkom waren
als toeschouwers in het door hen opgerichte theater. Als reactie opende de Surinaams
Joodse gemeenschap in 1776 een eigen theater dat veel toeschouwers trok. Iedereen
was welkom met uitzondering van het bestuur en de acteurs van het bewuste Hollandse
theater (Ibidem: 181, 182). Discriminatoire maatregelen gingen gepaard met sociale
buitensluiting van de Surinaamse Joden. In hetzelfde essay waar Nassy de religieuze
tolerantie in Suriname roemt, constateert hij verbitterd dat: ‘zo ras de Jooden hun
ruim bestaan verlooren [na de economische crisis], en de armoede zich deed voelen
werden alle de bronnen voor hun gestopt, en niets dan gestadige verachting en afkeer
van alles wat hen betrof daar vernomen; zynde de lebbige naam van Smous, zonder
onderscheid, zo wel aan de Portugeesche als Duitsche Jooden gegeven, 't welke zo
verre ging, dat die naam, by vervolg van tyd, als een geliefkoosd woord, zelfs door
de slaven gebruikt wierd, om ‘er met verachtinge ieder Jood zonder onderscheid door
te betekenen... 't Gevolg hier van was, dat de huizen der Jooden nooit meer door de
Christenen bezocht wierden, gelyk menze ook niet meer uitnoodigde om eenigerlei
vrolyke byeenkomste, 't zy dan openbaare of byzondere, by te woonen’. (Nassy 1791,
I: 172). Zoals zo vaak, bleek ook in Suriname tolerantie een kwetsbaar instituut te
zijn dat snel afbrokkelde onder politieke en economische spanning.
Na 1825 kwam er een verandering in de positie van de Surinaamse Joden. Hoewel
het verbod op gemengde huwelijken tussen Joden en niet-Joden vooralsnog bleef
bestaan, werden Joden voor de wet gelijkgesteld met niet-Joden. Hiermee kwam er
niet alleen een einde aan de speciale privileges, het maakte eveneens de weg vrij
voor de penetratie van Joden in vooraanstaande posities binnen het koloniaal bestuur.
Aanvankelijk vonden veel Surinaamse Joden nog een bestaan in de handel.
Halverwege de negentiende eeuw werd ongeveer veertig procent van de handelsomzet
in Suriname verhandeld in bedrijven die in Joodse handen waren (de Bruijne 1976:
30). Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw vond er echter in toenemende
mate een verschuiving plaats naar de vrije beroepsgroepen. Vooral onder de juristen
en artsen waren de Joden ruim vertegenwoordigd (Van Lier 1949 [1971]: 69). Het
is in deze periode, eind negentiende eeuw, dat de Joden samen met de uit Nederland
afkomstige hogere ambtenaren de regerende elite gingen vormen (Ibidem).19.
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De juridische integratie van Joden in de Surinaamse samenleving betekende echter
niet
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het einde van antisemitische sentimenten. Teenstra schreef nog in 1842: ‘De Joden
staan in Suriname niet alleen bij de Christenen, maar ook bij de negers in groote
minachting, zoodat de laatsten hen niet onder de blanken rekenen te behooren’ (45).
In 1890/91 leidde een serie conflicten tussen gouverneur De Savornin Lohman, die
over een grote achterban beschikte onder de Afro-Surinaamse bevolking, en de
Koloniale Staten, gedomineerd door een aantal invloedrijke Joden, wederom tot de
opleving van anti-Joodse sentimenten.20. Aanvankelijk beperkten deze anti-Joodse
sentimenten zich tot een aantal anti-Joodse artikelen in De Volksbode, de spreekbuis
van De Savornin Lohman (Ramsoedh 1993). Na het ontslag van De Savornin Lohman
escaleerde het conflict. Paramaribo was gedurende drie dagen het toneel van
vernielingen en plunderingen, waarvan met name de Joodse bevolking het slachtoffer
was. Een politiek conflict tussen de gouverneur en de leden van de Koloniale Staten
ontaardde in een volksopstand, met als belangrijkste spelers de Afro-Surinaamse
bevolking en de Joodse burgerij. Deze confrontatie brengt ons bij misschien wel één
van de heikelste punten uit de Surinaams Joodse geschiedenis: de relatie tussen de
Joden en de Afro-Surinaamse bevolking.

Joden en afro-Surinamers
De relatie tussen Joden en Afro-Surinamers is complex en beladen. Joden behoren
samen met de Afro-Surinaamse bevolking tot de langst in Suriname verblijvende
bevolkingsgroepen. In de afgelegen Jodensavanne bevond zich het hart van de Joodse
plantagesector. De relatie tussen de slaven en de Joodse planters werd bepaald door
het zware leven op de suikerplantages, de constante dreiging van de Marrons en de
kwetsbare en geïsoleerde ligging van Jodensavanne, omringd door dicht regenwoud.
Zoals eerder vermeld is maar weinig bekend over deze vroege koloniale periode. De
belangrijkste bronnen zijn verwijzingen in de literatuur en de Afro-Surinaamse orale
traditie. Opvallend is de centrale plaats die wordt ingenomen door bloederige verhalen
van slavenopstanden en wrede bestraffingen door de Joodse planters. Verslagen over
de moord op de Joodse planter Immanuel Machado in 1690 en op Manuel Pereyra
(1738), de vlucht van hun slaven, de aanvallen van de Marrons op de Joodse plantages
en de patrouilles c.q. wraakexpedities van de Joodse milities gericht tegen de Marrons,
nemen zowel een belangrijke plaats in binnen de ‘officiële’ Surinaamse
geschiedschrijving, als de Saramakaanse orale traditie (e.g. Buddingh' 1995: 123,
124; Nassy 1791, I: 99 vv; Price 1990: 5 vv; Wolbers 1861: 137-147). In de
beeldvorming van de blanke niet-Joodse elite waren de Joden zelf verantwoordelijk
voor hun problemen met de weggelopen slaven. De hardvochtige behandeling van
hun slaven, het gebrek aan orde op de plantages en de inconsequente omgangsvormen
met de slavenbevolking (dan weer te familiair, dan weer te wreedaardig) zouden
hieraan debet zijn (Nassy 1791, I: 160, 161; Teenstra 1842: 46).
Met name het beeld van de wrede Joodse planter is een constant terugkerend thema
in zowel diverse (voornamelijk negentiende-eeuwse) literatuur als in de
Afro-Surinaamse orale traditie. Hartsinck was de eerste die het idee introduceerde
dat Joodse planters wreder waren dan niet-Joodse planters. De hardnekkigheid
waarmee dit idee vervolgens zijn weg heeft gevonden in de literatuur is opzienbarend.
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Stedman onderbouwde in zijn beroemde ‘Narative’ Hartsincks idee door gedetailleerde
beschrijvingen te geven van wreedheden begaan door Joodse planters (1988 [1796]:
115, 116). Overeenkomstige geluiden zijn terug te lezen in negentiende-eeuwse
werken. Zo schrijft Teenstra dat ‘Joden, en vooral de Jo-
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dinnen zeer wreed en onmeedoogend zijn’ (Teenstra 1842: 45). Volgens Koenen
was ‘[d]e afkeer des verdrukten Negers... veel grooter voor den Israelitischen meester
dan voor den Christenplanter; en de Jood was harder tegen den armen slaaf, dan zijn
landgenoot van verschillend geloof’ (Koenen 1843: 300). Ook de abolitionisten
Hoevell (1854: 85, 86) en Wolbers (1861: 289, 290, 327) noemen de buitensporige
wreedheid van Joodse planters.21. In zijn klassieke werk Samenleving in een
grensgebied grensgebied stelt van Lier terecht dat dit idee tot op heden onbewezen
is (1971: 66/67). Op dezelfde pagina volgt echter een passage waaruit blijkt dat ook
van Lier moeilijk kon loskomen van dit beeld: ‘maar het kan zijn dat in de 19de eeuw
de joden de indruk maakten, wrede en grillige meesters te zijn, omdat zij toen tot
een van de weinige oude kolonistengroepen in het land behoorden, die onbewust,
zowel door een zekere gemeenzaamheid met de slaven als door een strenge wijze
van tuchtiging, nog het meest de gewoonten van het verleden van een slaven-kolonie
hadden overgehouden’ (67).
Waar komt dit hardnekkige idee van de wrede Joodse planter vandaan? Allereerst
is het van belang te realiseren dat de Surinaamse Joden voornamelijk in de suikersector
actief waren. Vanwege de specifieke ‘hydraulische cultuur’ die gepaard ging met de
suikerteelt in Suriname (zie Oostindie & van Stipriaan 1995) was het werken en
leven op suikerplantages extreem zwaar (Oostindie 1997: 94-95). De afkeer van
slaven voor de Joodse planter zou dan meer gericht zijn tegen de
arbeidsomstandigheden op de suikerplantages dan tegen de Joodse planters. Oostindie
wijst er bovendien op dat het beeld van de harde Joodse slaveneigenaar gevoed wordt
door een zekere mate van gezichtsbedrog. Aangezien Joden de grootste groep
uitmaakte binnen de Surinaamse plantersklasse, is het niet meer dan logisch dat de
meeste gegevens over de slechte behandeling van slaven deze groep betreffen.
Daarnaast vielen de gloriejaren van de Joodse plantersklasse in de als ‘hard’ bekend
staande achttiende eeuw, waardoor het imago van de Joodse planter in grote mate
verbonden is gebleven aan deze periode (Oostindie 1997: 336, noot 91). Het
voorkomen van marronage kan eveneens een rol van betekenis hebben gespeeld in
de heersende beeldvorming over Joodse planters. Rond 1780 was men het eens
geworden over de belangrijkste oorzaak van marronage, namelijk een slechte en
hardvochtige behandeling van de slaven (Oostindie: 1997: 79). Een verband tussen
de Joodse planters die herhaaldelijk doelwit waren van slavenverzet (en overvallen
door Marrons) en een hardvochtige behandeling van slaven door Joodse planters is
dan snel gelegd. Overigens schrijft Hoogbergen (1985: 37) in zijn dissertatie over
de Boni-oorlogen dat de opvatting dat de Joden wreder voor hun slaven waren dan
de ‘christenen’ een vooroordeel is dat door archiefbronnen niet bevestigd wordt.
Het door Stedman en Hartsinck geschetste beeld van de wrede Joodse planter is
vervolgens overgenomen door diverse auteurs en werd in de negentiende eeuw verder
gevoed door toenemend anti-semitisme. Het is opmerkelijk dat in verhalen over
wreedheden tegen slaven (o.a. Stedman, Hoevell & Wolbers) veelal expliciet de
Joodse herkomst van de dader wordt vermeld, terwijl in andere gevallen de
religie/herkomst van de betreffende planter niet nader wordt toegelicht. Hierdoor
werd een vertekend beeld geschetst van de relatie tussen Joodse planters en hun
slaven. Van Lier geeft nog een andere verklaring. Hij verwijst naar het aantal
vooraanstaande Joden dat nauw betrokken was bij de oppositie tegen de afschaffing
van de slavernij. Deze houding bevorderde zowel bij de Afro-Surinaamse bevolking
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als bij de abolitionisten een anti-Joodse stemming (Van Lier 197: 67). Deze laatste
factor zou bovendien de toename kunnen verklaren van het aantal verha-
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len over extreem wrede Joodse planters halverwege de negentiende eeuw; de periode
waarin het abolitionistische debat werd gevoerd (de genoemde werken van Teenstra,
Koenen, Hoevell en Wolbers dateren allemaal uit het midden van de negentiende
eeuw).
De complexe relatie tussen Joden en Afro-Surinaamse bevolking blijkt eveneens
uit de geschiedenis van de Joodse kleurlingen. Vanaf de vroege koloniale periode
hebben er seksuele contacten plaatsgehad tussen Joodse planters en Afro-Surinaamse
vrouwen. Dergelijke contacten varieerden van koloniale meester-slaaf relaties tot
seksuele contacten en soms langdurige (vaak buitenechtelijke) relaties tussen Joodse
mannen en vrije zwarte vrouwen. De Joodse kleurlingen waren het nageslacht van
beide groepen.22. Net als de blanke Joden vormden de Joodse kleurlingen een subgroep
binnen de Surinaamse samenleving. Als vrije mannen en vrouwen behoorden zij
ontegenzeggelijk tot de lagere middenklasse van kleurlingen. Echter, hun verbinding
met de Joodse gemeenschap maakte van hen een aparte categorie binnen de groep
van kleurlingen in Suriname. De relatie tussen de Joodse gemeenschap en de Joodse
kleurlingen werd gekenmerkt door een opmerkelijke combinatie van incorporatie en
buitensluiting. Hoewel er ongetwijfeld gevallen zullen zijn geweest waar de
buitenechtelijke kinderen van de Joodse mannen aan hun lot werden overgelaten,
zijn er ook verhalen van Joodse planters die verantwoordelijkheid nemen voor hun
Caraïbische nageslacht. De kinderen kregen een Joodse opvoeding, Joodse namen
en werden behandeld als familieleden (Cohen 1991: 159).23.
De grootste omvang kende de groep Joodse kleurlingen aan het einde van de
achttiende eeuw, toen de Joodse gemeenschap circa honderd gekleurde leden telde
(Nassy 1791: 142). Zowel binnen de Askhenazische als de Sefardische gemeente
werden kleurlingen niet toegelaten als yahidim (volwaardige leden), maar ten hoogste
erkend als congreganten, tweederangs leden. In 1754 stelde de askamoth
(reguleringen) van de Sefardische gemeente uitdrukkelijk dat: ‘d'ondervinding heeft
doen sien hoe nadeelig... en onbetamelijk dat het is, om Mulattos tot Yahidim te
admitteeren’.24. Ook Joodse mannen die een gekleurde vrouw trouwden, werden niet
langer als volwaardig lid erkend. Hun nageslacht werd bovendien tot in de tweede
generatie als mulat beschouwd en kon alleen als congregant participeren in de
synagoge.25. Buitengesloten van volwaardig lidmaatschap en in een poging tot
erkenning, richtten de Joodse kleurlingen in 1759 een eigen genootschap (siva) op,
Darhe Jessarim, en bouwden met hulp van Hoogduitse en Portugeze Joden een eigen
gebedshuis aan het einde van de Dominéstraat, het Sivaplein.
Hoewel broederschappen een belangrijk onderdeel waren van het Joodse
gemeenschapsleven in Suriname (er bestonden broederschappen die verantwoordelijk
waren voor de armenzorg, begrafenis- en doodsrituelen) was de oprichting van de
Darhe Jessarim was een doorn in het oog van de mahamad, die op deze wijze haar
macht en controle over haar gemeenschapsleden omzeild zag. Er was geen
toestemming gegeven voor de oprichting van de Darhe Jessarim en het politieke
‘statement’ achter de oprichting was overduidelijk (Cohen 1991: 164-172; Oudschans
Dentz 1955: 35). Aan het einde van de achttiende eeuw kwam tot een directe
confrontatie tussen de mahamad en de Joodse kleurlingen over het bestaansrecht van
de Darhe Jessarim. Directe aanleiding was de dood van de Joodse kleurling Joseph
David Cohen Nassy in 1790. Joseph David Cohen Nassy was een vooraanstaande
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figuur onder de Joodse kleurlingen en als congregant van de Portugees-Joodse
gemeente had hij recht om op de Joodse begraafplaats begraven te worden. De
uitgebreide rituelen waarmee de begrafenis-
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dienst gepaard ging (rituelen voorbestemd voor de begrafenis van een overleden
president van de gemeenschap) wekte de ergenis van de regenten, terwijl de modderige
ondiepe poel die de processie kreeg aangewezen om Joseph Nassy te begraven een
rel veroorzaakten onder de Joodse kleurlingen. De mahamad besloot dat de Darhe
Jesserim te eigengereid en onafhankelijk functioneerde. De Joodse kleurlingen
mochten hun eigen broederschap hebben, maar alleen binnen het kader van de Joodse
gemeenschap.
In hun strijd om erkenning, zochten de Joodse kleurlingen in september 1793 steun
bij de directeuren van de Sociëteit van Suriname. Zij beschuldigden de mahamad
van discriminatie en verzochten om goedkeuring van hun broederschap. In een reactie
op de ontstane situatie trokken de parnassim (leden van de mahamad) fel van leer.
De kern van hun lange betoog luidde dat acceptatie van het verzoek van de Joodse
kleurlingen de rust en orde in de kolonie in gevaar zou brengen en zou leiden tot een
samenleving waarin niemand meer ondergeschikt zou zijn aan de wet. De wet moest
gehandhaafd blijven en als erkend bestuur van de Portugees-Joodse gemeente was
de mahamad verantwoordelijk voor de naleving van haar wetten door haar leden.
De gouverneur bleek gevoelig voor de argumenten van de parnassim en de Joodse
kleurlingen werden geordend zich te schikken naar het bestuur van de ‘Regenten en
Afgevaardigden van de Portugees-Joodse Natie’. De Darhe Jesserim werd opgeheven
(Cohen 1991: 168-172) en de Joodse kleurlingen werden weer wat zij altijd al waren
geweest: congreganten.
Het einde van de Darhe Jesserim luidde eveneens het einde in van de Joodse
kleurling. Een halve eeuw later was het fenomeen van de Joodse kleurling praktisch
opgehouden te bestaan. Natuurlijk werden er nog steeds kinderen uit gemengde
relaties tussen Joodse mannen en Afro-Surinaamse vrouwen geboren. Deze kinderen
kregen echter niet langer een Joodse opvoeding. Lammens noteerde in 1826: ‘Den
15 Januarij, werden de kinderen van een Joods heer, den advocaat Presburg, door
den Hervormden predikant gedoopt, en dus in die kerk ingelijft: schoon de vader en
de moeder, zich, voor als nog, niet bij dat kerkgenootschap voegden. Dat de Joden
daarover zeer verontwaardigt waren, is na te gaan; dog is in zoverre te vewonderen,
daar zij alle hunne kinderen bij huishoudsters verwekt, dus buiten huwelijk, altoos
in een der andere kerkelijke genootschappen, buiten het Jodendom, optrekken: -weleer
scheen dit niet zo te zijn, alzo men kleurlingen vind, den Joodschen Godsdienst
toegedaan’ (geciteerd in Lammens 1816-1822: 171).26. Ook kinderen die geboren
werden uit het toenemende aantal gemengde huwelijken tussen Joodse vrouwen en
gekleurde mannen in de negentiende en twintigste eeuw - mede als gevolg van een
groeiend vrouwenoverschot binnen de Joodse gemeenschap door het wegtrekken
van Joodse mannen - kregen veelal geen joods religieuze opvoeding.

Een Surinaams-Joodse identiteit?
Nog één element van de Surinaams-Joodse geschiedenis mag niet ongenoemd blijven,
een element dat misschien wel het meest ongrijpbare onderdeel van de
Surinaams-Joodse ervaring behelst: de Surinaams-Joodse identiteit. Het benoemen
van Joodse identiteit en Surinaams-Joodse identiteit in het bijzonder, is niet eenvoudig.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

Het gevaar van algemeenheden en stereotypen ligt op de loer. De vele studies die
nog altijd verschijnen over Joodse identiteit en zijn parameters geven aan dat Joodse
identiteit niet vanzelfsprekend is en dat er niet zoiets bestaat als dé Joodse identiteit,
of dat deze op zijn minst complex en heterogeen is.27. Dit voorbehoud geldt natuurlijk
evenzeer voor de Surinaams-Joodse identiteit. Zoals we hebben ge-
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zien was de Surinaams-Joodse gemeenschap niet homogeen, maar enorm
gedifferentieerd. Zij bestond uit Portugese Joden, uit Hoogduitse Joden en Poolse
Joden, uit rijke Joden en arme Joden, uit Joden die al generaties land in Suriname
woonden en nieuwkomers. Zij bestond uit witte Joden en gekleurde Joden, en niet
te vergeten uit orthodoxe Joden, liberale Joden en Joden bij wie religie nauwelijks
een rol van betekenis speelde. Ondanks alle veranderingen is heterogeniteit nog altijd
een belangrijk kenmerk van de Surinaams-Joodse gemeenschap. Surinaams-Joodse
identiteit is dan ook een begrip dat verschillende mensen, verschillende verhalen en
verschillende identiteiten in zich huist. Mensen die op individuele wijze invulling
gaven en geven aan hun Surinaams-Joodse identiteit, een invulling die niet statisch
en onveranderlijk is, maar constant onderhevig aan herformulering en aanpassing
aan veranderende omstandigheden.
Met deze verscheidenheid als uitgangspunt kan in grove lijnen de volgende
ontwikkeling worden geschetst van 350 jaar vormgeving aan Surinaams-Joodse
identiteit. In de vroege koloniale periode (zeventiende en achttiende eeuw) was het
Joodse leven in Suriname strak georganiseerd. In deze periode speelde religie een
belangrijke rol in de beleving van Joodse identiteit in Suriname. Gedurende de sabbat
lag het plantagewerk stil en waren de winkels gesloten, net als tijdens de joodse
feestdagen, waaronder pesach (Pasen), soekkot (Loofhuttenfeest), jom kippoer (grote
verzoendag) en poerim (lotenfeest). Het religieuze leven beperkte zich niet tot de
synagoge diensten en de joodse feestdagen. Het gehele dagelijks leven was diep
doordrongen van religieuze voorschriften en lofzeggingen, zoals het dagelijks gebed,
de kledingvoorschriften en niet te vergeten, de spijswetten - de kasjroet.28. De
mahamad hield toezicht op de naleving van de joodse wetten en het gedrag van haar
leden. Joods leven was in deze periode bovendien sterk verbonden met een eigen
plek. De Jodensavanne was voor de Portugese Joden het hart van het joodse religieuze
leven, de Hoogduitse Joden kregen al snel een eigen godsdienstig centrum in
Paramaribo.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd er in Suriname (net als elders in de
wereld waaronder Nederland) een ontwikkeling ingang gezet naar een meer liberale
vorm van Joods leven.29. De emancipatie van de Surinaamse Joden in 1825 veranderde
op een ingrijpende manier de positie van de Joden in de Surinaamse samenleving.
Beroepen die voorheen niet toegankelijk waren voor Joden, werden nu opengesteld,
er kwam een einde aan de Joodse privileges en de Surinaamse Joden kregen de
beschikking over volledige burgerrechten. Deze verandering had eveneens gevolgen
voor de relatie tussen individuele Joden en de Joodse gemeenten. Surinaamse Joden
waren, in ieder geval in theorie, niet meer ondergeschikt aan het bestuur van de
mahamad, met als gevolg dat de controlerende macht van de parnassim op zowel
religieus, als wereldlijk gebied afnam. Bovendien waren Joden niet langer afhankelijk
van specifieke Joodse voorzieningen die lidmaatschap van een Joodse gemeente
vereiste, zoals bijvoorbeeld de armenzorg. Met andere woorden, de emancipatie van
de Joden maakte deelname aan het Joodse leven op basis van vrijwilligheid en eigen
invulling mogelijk. Hoewel religieuze gebruiken nog altijd deel uitmaakten van het
Surinaams-Joodse leven, verdween de vanzelfsprekende relatie tussen religieuze
beleving en een Joodse identiteit. Sabbatsrust en joodse voorschriften, zoals de
spijswetten, werden door steeds minder Joden in acht genomen en een groeiend aantal
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Joden beperkte de binding met de joodse religieuze instituties tot een aantal centrale
pijlers, zoals de rituele besnijdenis, een religieus huwelijk en een bezoek aan de
synagoge op hoogtijdagen.
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Dit proces van liberalisering van het Joodse leven in Suriname ging hand in hand
met de ontwikkeling van een meer specifieke Surinaams-Joodse identiteit. Een
aansprekend voorbeeld, waaruit zowel de liberalisering als de creolisering van de
Surinaams-Joodse gemeenschap blijkt, is de zogenaamde ‘baarden-kwestie’, die eind
achttiende eeuw de gemoederen binnen zowel de Askenazische als de Sefardische
gemeenschap behoorlijk verhitte. Volgens de orthodoxe leer mogen Joodse mannen
zich gedurende de periode tussen Joods Pasen (Pesach) en het Loofhuttenfeest
(Soekkot) niet scheren.30. De askamoth van de Sefardische gemeente uit 1754 bevatte
de bepaling dat geen enkel yahid (lid) het recht had zich te scheren of het haar te
laten knippen, voor welke reden dan ook, op straffe van herem (ban) en een boete
van honderd gulden. Hoewel deze bepaling niet langer was opgenomen in de askamoth
van 1787, gold zij nog altijd als ongeschreven wet.31. Echter, twee jaar later vroeg
een grote groep Sefardische mannen toestemming om geschoren de synagoge te
bezoeken. Zes jaar later deed zich een gelijke kwestie voor binnen de Ashkenazische
gemeente. Nu was de ‘baarden-kwestie’ geen typisch Surinaams fenomeen, zij deed
zich ook voor in Europa en de Verenigde Staten. Het dragen van een baard was een
belangrijk uiterlijk teken van een Joodse identiteit. Het afscheren van de baard werd
dan ook meestal geïnterpreteerd als een keuze voor aanpassing aan een niet-Joodse
omgeving. Typerend was echter het argument dat Surinaamse Joden aangrepen om
hun baarden af te scheren, namelijk de ernstige gezondheidsgevaren die gepaard
zouden gaan met het dragen van een baard gedurende meer dan twee à drie dagen
(baard) in de tropische omstandigheden in Suriname, gecombineerd met (de) het
‘speciale karakter’ van de Surinaamse Joden: ‘vermits de meeste menschen hier van
een phlegmatique en billieuse temperament zijn en meestal genoodzaakt zijn zich
op het heetst van den dag op straat te begeven, waardoor de baard de pori sluytende,
de transpiratie daardoor belet zijnde, er schielijk een stagnatie en vervolgens een in
flagmatie kan onstaan (Samson 1959).
De bijdrage van de Surinaams-Joodse gemeenschap aan creoliseringsprocessen
in Suriname blijkt niet alleen uit de geschiedenis van Joodse kleurlingen, uit de
gemengde huwelijken met de Hindostaans-Creoolse bevolking of uit incidenten,
zoals de ‘baardenkwestie’. Uitingen van creolisering zijn eveneens te vinden in
alledaagse gebeurtenissen, de taal, de inburgering van Joodse gewoonten bij niet-Joden
of de aanpassing van joodse religieuze rituelen aan de Surinaamse omgeving, zoals
het gebruik van kasababrede (cassavebrood) als substituut voor de matse. En wat te
denken van het volgende rijmpje: ‘Adonai Ngimachem, gi mi wan pis'ken, dan mi
no sa gi yu sen’ (geef me een stuk suikerriet, dan zal ik je geen schande geven)? Het
eerste gedeelte - Adonai Ngimachem - is de Hebreeuwse vertaling van ‘de Eeuwige
zij met u’, welke woorden door de voorlezer worden geuit, wanneer deze bij aanvang
van een torah-lezing de tevah (ook wel bimah, podium) beklimt. De verbinding van
een onderdeel van een synagoge dienst en het suikerriet is gezien de belangrijke rol
van de Portugese Joden in de Surinaamse suikerindustrie opmerkelijk te noemen. Of
verwijst het rijmpje wellicht naar de boeteregeling van twee pond suiker voor
‘vleeschelijke conversatie’ van blanke kolonisten met zwarte of Indiaanse vrouwen,
die in 1686 door gouverneur van Sommelsdijck werd ingesteld? Andere typisch
Surinaams-Joodse uitdrukkingen zijn: ‘yu kan fow I taleh’ (je kunt je tallieth gebedskleed - wel opvouwen; geef het maar op) en: ‘mi go leysi haftara’. (Samson
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1989: 187-188). De laatste uitdrukking wordt gebruikt wanneer iemand vanwege
sanitaire nood de synagoge dienst wil verlaten en verwijst naar de regel dat
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de synagoge tijdens een torah-lezing niet mag worden verlaten voordat de haftara,
de voorlezing uit de profeten, begint. Er zijn ongetwijfeld nog vele andere voorbeelden
aan te dragen.
Vandaag de dag telt de Surinaams-Joodse gemeente nog ongeveer 200 leden, van
wie er naar schatting vijftig tot honderd actief zijn.32. De afnemende belangstelling
voor religieus-culturele activiteiten, in combinatie met de fysieke migratie van het
merendeel van de Surinaamse Joden en het grote aantal gemengde huwelijken met
de Hindostaans-Creoolse bevolking, heeft ervoor gezorgd dat de Surinaamse Joden
steeds minder zichtbaar zijn geworden als aparte groep. Om de krachten te bundelen
zijn de beide gemeenten inmiddels gefuseerd; gezamenlijke diensten werden al langer
gehouden. De Hoogduitse synagoge aan de Keizerstraat wordt nu door de gehele
joodse gemeenschap gebruikt. De Portugese synagoge de ‘Sedekwe Shalom Synagoge’
aan de Herenstraat is verhuurd en doet dienst als Internetcafé, terwijl de inboedel
van de synagoge is uitgeleend aan het Israël museum in Jeruzalem. Slechts een
handvol Joden weet echter de weg naar de synagoge te vinden en het kost moeite
om de zaterdagse sabbatdienst doorgang te laten vinden: hiervoor is de aanwezigheid
van tien mannen vereist. Een rabbijn is er al tientallen jaren niet meer in Suriname.
De diensten worden geleid door niet beëdigde leden van de gemeenschap. In een
poging de Surinaamse Joodse gemeenschap in stand te houden, is de gemeenschap
aan de vooravond van de eenentwintigste eeuw begonnen bekeerlingen op te nemen
zonder voorafgaande toestemming van de orthodoxe rabbijn (zoals de Joodse wet
vereist). Alle potentiële bekeerlingen moeten hun kennis van de Joodse geschiedenis
en Hebreeuws demonstreren; mannen moeten bovendien een rituele besnijdenis
ondergaan. Eveneens worden kinderen van Joodse vaders en niet-Joodse moeders
toegelaten tot de gemeente, dit ondanks de bezwaren van enkele traditionele Joden
(Luxner 1995: 47).33. Eén van de weinige regelmatige bezoeksters van de synagoge
vertelt: ‘Het is jammer dat de echte gemeenschap straks niet meer bestaat... En dat
terwijl we een hele belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Suriname.
Het geeft echter wel aan dat ons volk zich overal moeiteloos kan aanpassen en feilloos
past op iedere plaats in de wereld. Dat is misschien nog belangrijker dan het
krampachtig vasthouden aan de eigen identiteit’.34.

Tot besluit
Het beeld van teloorgang is compleet. Als gevolg van emigratie, ontkerkelijking en
de vele gemengde huwelijken lijkt de Joodse gemeenschap in Suriname zijn einde
nabij. Ondanks de initiatieven om de Joodse gemeenschap in Suriname nieuw leven
in te blazen, geloven slechts weinigen in een voorbestaan van de Joodse gemeenschap
op de langere termijn. Komt hiermee de Surinaams-Joodse geschiedenis tot een einde
of is dit een te makkelijke conclusie en missen we zo de essentie van de
Surinaams-Joodse geschiedenis? Wellicht kunnen we de ontwikkeling van de
Surinaams Joodse gemeenschap als een voorbeeld beschouwen van een creoliserende
Joodse gemeenschap, een gemeenschap die aanvankelijk deel uitmaakte van een
internationaal Joods netwerk en daar in belangrijke mate haar groepsidentiteit aan
ontleende, maar in toenemende mate aansluiting zoekt bij de gecreoliseerde omgeving
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waar zij onderdeel van is. Een ontwikkeling die nog volop in beweging is en ons laat
zien dat culturen niet bewaard blijven door afscheiding en buitensluiting van ‘externe’
invloeden, maar waarschijnlijk alleen kunnen voortbestaan als een product van
vermenging en interactie met
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andere groepen, andere culturen en andere identiteiten. In dit licht bekeken, ontstaat
een ander beeld van 350 jaar Surinaams-Joodse geschiedenis. Niet een beeld van
teloorgang, marginalisering en vergane glorie, maar juist één van verandering,
vernieuwing en verschuivende grenzen.
Bovendien, net zoals de Surinaams-Joodse gemeenschap veranderd is door de
omgeving waarvan zij deel uitmaakt, heeft 350 jaar Joodse aanwezigheid eveneens
duidelijke sporen achtergelaten onder de niet-Joodse bevolkingsgroepen in Suriname.
In de inleiding werden al de Joodse aanwezigheid in de Afro-Surinaamse orale traditie
en de vele Joodse namen onder de Afro-Surinaamse bevolking genoemd. Een ander
voorbeeld is het gebruik van mezoeza kokertjes door niet-Joden. Een mezoeza is een
kokertje aan de rechter deurpost, waaraan het huis van een religieuze Jood te
herkennen is. Het bevat een rolletje perkament met twee bijbelse passages (Deut.
6:4-9 en 11:13-21). Dit gebruik heeft zijn weg gevonden naar niet-Joodse huishoudens
in Suriname, waar kokertjes met Nederlandse bijbelteksten bescherming moeten
bieden tegen brand en ander onheil. Maar het meest aansprekende voorbeeld van de
creolisering van de Surinaams-Joodse gemeenschap is misschien wel de vermeende
Joodse herkomst van het gerecht ‘pom’, hét symbool van de creools-Surinaamse
keuken. Het verhaal gaat dat de pom bedacht is door Joodse vrouwen die, gebruik
makend van lokale producten, op zoek waren naar een gerecht dat niet snel zou
bederven in tropische omstandigheden, wanneer er door naleving van religieuze
verplichtingen niet kon worden gekookt (bijvoorbeeld tijdens sabbat of andere
feestdagen). Tijdens het IBS-colloquium van november 2001 bleek dit verhaal over
de herkomst van pom niet door iedereen zonder slag of stoot te worden geaccepteerd.
Andere verhalen over de herkomst van pom benadrukken juist dat dit gerecht
geïntroduceerd is door slaven die hun kennis van het bereiden van aardknollen vanuit
Afrika meebrachten naar Suriname. Hierbij kan de kanttekening geplaatst worden
dat de kans klein is dat de Joodse plantersvrouwen daadwerkelijk zelf in de keuken
stonden. Dit lieten zij over aan hun Afro-Surinaamse kokkinnen. Een wederzijdse
beïnvloeding en vermenging van kookculturen ligt dan ook voor de hand.
Hoe het ook zij, de ‘pom’ laat ons zien dat de Joodse aanwezigheid in Suriname
allerminst een afgedane zaak is, voor eeuwig veroordeeld tot een vergeten voetnoot
in de Surinaamse geschiedenis. Creolisering staat volop in de wetenschappelijke
belangstelling en juist de geschiedenis van de Surinaams-Joodse gemeenschap - met
haar ervaring van culturele en religieuze verandering, de verdwijning uit het
straatbeeld en tegelijkertijd het behoud van Joodse culturele voetsporen - kan ons
veel duidelijkheid verschaffen over de werking van deze complexe processen. Hoe
de Joodse gemeenschap er over tien jaar uit zal zien moet nog blijken. Wel is duidelijk
geworden dat de Surinaams-Joodse identiteit in de loop der tijd steeds diffuser is
geworden en moeilijker te duiden. Oude markers van een Joodse identiteit zijn niet
langer geldig, Jodensavanne en de beide synagogen zijn toeristische trekpleister
geworden en een Joodse naam betekent in Suriname niet noodzakelijkerwijs een
Joodse herkomst. Wat overblijft is de constatering dat Joods leven in Suriname zich
op een veranderende matrix bevindt van suikerplanters en Joodse kleurlingen,
synagogen en schaafijsman, bar en bat mitzwah en spinverhalen, matzes van
cassavebrood en niet te vergeten ‘pom’.
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Eindnoten:
1. De benaming Sefardi is afgeleid van het Hebreeuwse woord Sefarad (Spanje) en wordt vaak
gebruikt als verwijzing naar de afstammelingen van de Spaanse en Portugese Joden die het
Iberisch Schiereiland ontvluchtten. De benaming Ashkenazi, afgeleid van het Hebreeuwse
woord Ashkenaz (Duitsland) verwijst naar Joden uit Midden en Oost Europa. Beide groepen
Joden waren in Suriname vertegenwoordigd en delen de ervaring van migratie, vestiging en
uiteindelijk emigratie. Hoewel ik voor de leesbaarheid veelvuldig gebruik zal maken van de
benamingen Ashkenazi en Sefardi, is het gebruik van deze aanduidingen niet zonder problemen.
Het leidt niet zelden tot een te grote nadruk op een ‘simpele’ Sefardi-Ashkenazi dichotomie en
verhult de interne verscheidenheid binnen beide groepen, zoals bijvoorbeeld de culturele en
sociaal-economische verschillen tussen Hoogduitse Joden en Oost-Europese Joden, beiden
behorend tot de Ashkenazische Joden. Bovendien hebben naar mijn weten Surinaamse Joden
nooit naar zichzelf verwezen als ‘Sefardi’ of ‘Ashkanazi’, maar gebruikten de benamingen
‘Portugees’, ‘Hoogduits’ en ‘Pools’. De officiële kerkelijke benaming voor de Portugees-Joodse
gemeenschap in Suriname, is ‘Nederlands Portugees Israelitische gemeente’. De Nederlands
Israelitische Gemeente is de kerkelijke gemeente van de Hoogduitse Joden in Suriname, waartoe
ook de Poolse Joden behoren.
2. Toen de provincie Pernambuco aan de Braziliaanse oostkust in 1630 onder Nederlands koloniaal
bewind kwam te staan, vestigde een groep Portugese Joden uit Amsterdam zich als suikerplanters
en handelaren in de Hollandse nederzetting in Brazilië. Na de herovering van Pernambuco in
1654 door Portugal, besloten de meeste Joden - na een periode van relatief tolerant Nederlands
bewind - de terugkeer van de gevreesde Portugese Inquisitie niet af te wachten. Sommigen
keerden samen met de Nederlandse militairen terug naar Nederland, anderen vormden nieuwe
nederzettingen in het Caraïbische gebied, waaronder in Suriname. Een standaardwerk over de
Nederlandse aanwezigheid in Brazilië is geschreven door Charles R. Boxer, The Dutch in Brazil,
1624-1654 (London 1957). Belangrijk voor de geschiedenis van de Joden in Brazilië is het werk
van Arnold Wiznitzer, bijvoorbeeld ‘Jews in the Sugar Industry of Colonial Brazil’. Jewish
Social Studies 18: 189-198 (1956) en Jews in colonial Brazil (New York 1960). Voor een
overzicht van de vroege migratie naar Suriname, zie Oppenheim 1907 en L.L.E. Rens 1982.
3. Deze privileges waren in 1665 door de Engelsen verleend aan de ‘Hebreeuwse Natie’ in Suriname
en werden na de verovering van Suriname door Holland in 1667 herbevestigd en uitgebreid.
De privileges omvatten onder andere het recht op godsdienstvrijheid, vrijwaring van gedwongen
publieke dienstverlening (bijvoorbeeld militaire dienstplicht), erkenning van huwelijkscontracten
en testamenten, mogelijkheid tot eigen rechtspraak, het recht op zondag te werken en de
toekenning van grond ten behoeve van de bouw van een gebedshuis, school en begraafplaats.
4. Voor een beschrijving van de Amsterdamse Sefardische gemeenschap zie Fuks-Mansfeld 1989
en Swetschinski 2000.
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5. Bronnen: Bruijning & Voorhoeve 1977: 319 (jaar 1974); Koenen, 1843: 308, uit: Times 2-1-1816
(jaar 1815); Lammens 1982: 54 (jaar 1817); van Lier 1971: 24 (jaar 1830); Nassy 1974 I: 74,
idem II: 30 (jaar 1695, 1788); Nederlands Israelitisch jaarboekje 1865, XIII, overgenomen uit
Meijer 1955: 62 (jaar 1860); Refos-Draaibaar 2001: 8); Rotterdams Dagblad, 6-1-2001 (jaar
2001); Samson 1989: 189 (jaar 1930); Surinaamsche Almanack 1793: 6 (jaar 1791); Teenstra
1835 II: 204 (jaar 1830).
6. De belangrijke rol van de Sefardische plantersklasse in de ontwikkeling van de Surinaamse
plantage-economie en het Historisch Essay van Nassy, geschreven door de leiders van de
Sefardische gemeenschap, zijn hier natuurlijk ook in belangrijke mate debet aan.
7. De askamoth (reguleringen) vermelden nadrukkelijk dat het gebouw in Paramaribo niet meer
was dan een ‘Caza de Oraçao’ (gebedshuis). Er was slechts één synagoge, op de Jodensavanne,
die reglementair zijn functie als centrum van de Portugees-Joodse gemeenschap bleef behouden
(Bijlsma 1920).
8. Beide Joodse gemeenschappen in Suriname beschikten over een eigen mahamad, met een
vergelijkbare positie binnen de eigen gemeenschap. De beschrijving in deze paragraaf is
gebaseerd op de mahamad van de Portugees-Joodse gemeenschap.
9. Tot de Joodse privileges behoorde eigen rechtspraak voor kwesties tot een bedrag van 10.000
pond suiker; later gelijk gesteld aan f. 600 (Hartsinck 1974 [1770] II: 876; Nassy I: 102).
10. Volgens Robert Cohen nam het aantal conflicten tussen individuele gemeenschapsleden en de
mahamad vanaf het einde van de achttiende eeuw aanzienlijk toe, zowel bij de Askhenazische
als de Sefardische gemeenschap (1991: 124 vv).
11. Overal in de wereld waar Ashkenazische en Sefardische Joden samenkwamen werden aparte
gemeenschappen opgericht. Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat deze scheiding zich
ook in Suriname voordeed.
12. Veelzeggend zijn de bewoordingen waarin David Nassy eind achttiende eeuw in zijn ‘Historical
Essay’ naar (met name) Poolse Joden binnen de Hoogduitse gemeenschap verwijst: ‘Misschien
zal men nergens Hoogduitsche Jooden aantreffen, die over 't geheel, in zeden en manieren, met
die van Suriname gelyk staan [...] uitgezonderd eenige belachelyke bygeloovigheden en wat al
te veel kweezelaary, is het onderscheid, in het algemeen gesproken, niet zo groot, en het zou
‘er geheel geen plaats hebben, zo niet eene zeer groote menigte Poolsche Joden, van tyd tot tyd,
herwaards overgekomen, hen, zo te spreeken, bedorven hadden door het invoeren van hunne
manieren’ (Nassy 1974 I: 108).
13. Voor een overzicht van de verschillen tussen Askenazische en Sefardische Joden, zie o.a. H.J.
Zimmels, Ashkenazim and Sephardim: Their Relation, Differences and Problems as Reflected
in the Rabbinical Responsa (London 1958).
14. Zie ARA 1.05.11.18: 106, 114. Het bezwaar tegen gemengde huwelijken is overigens geen
‘Surinaams fenomeen’, maar deed zich ook in andere gemeenschappen in Europa en de Amerika
voor. Zo werden binnen de Londense gemeenschap, de namen van Hoogduitse vrouwen die
met Portugese mannen trouwden niet opgenomen in de registers van de Portugees Joodse
gemeenschap. Er werd de term ‘Tudesca’, gebruikt om naar deze vrouwen te verwijzen, de
generieke en enigszins denigrerende benaming die Portugese Joden gebruiken voor de Hoogduitse
Joden (Faber 1992: 62).
15. Dit verbod op vestiging in Berbice en Essequebo gold ook voor katholieken. Ter vergelijking:
Joden konden zich vrij eenvoudig vestigen in de Britse kolonies. Dit was niet het geval in die
gebieden die onder Frans koloniaal bestuur stonden. Net als in de Franse steden, werden Joden
ten hoogste getolereerd in ruil voor speciale belastingen en verblijfgelden (Loker 1991: 22).
16. De stelling van Nassy over de religieuse tolerantie in Suriname is bovendien in tegenspraak
zijn eerdere opmerking dat: ‘Jooden, ondanks hunne voorrechten, ondanks de standvastige
bescherminge, die hun van de kant der Heeren Eigenaaren, beweezen is, en welke ook hunne
zorgen en hunne yver ten beste der Kolonie waren, evenwel, door hunne medebewooners, met
verontwaardiging zyn beschouws als eene klasse van menschen, waar mede het, voor allen van
eenen anderen Godsdienst, nutteloos of zelfs gevaarlyk is eene naauwe vrienschap, en
verstandhouding te oeffenen’ (Nassy I: 171).
17. Deze affaire wordt uitgebreid behandeld in G.W. van der Meiden, Betwist Bestuur; een eeuw
strijd om de macht in Suriname, 1651-1753 (Amsterdam 1987).
18. Hogere publieke functies waren altijd al ontoegankelijk geweest voor Joden. Deze maatregel
werd pas in 1825 afgeschaft, na de volledige gelijkberechting van Joden in Suriname.
19. De toenemende participatie van de Surinaamse Joden in de juridische, bestuurlijke en medische
sector is vaak beschouwd als een teken van de sociale mobiliteit en definitieve integratie van
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Joden in de Surinaamse samenleving. D. Regeling suggereert echter dat deze verschuiving in
eerste instantie een gevolg is van de verdringing van de Joden uit hun vroegere posities. Met
name de komst van de Chinezen en Libanezen zou ervoor gezorgd hebben dat vele
handelsfamilies uit de handel verdrongen werden door nieuw binnengekomen handelaren
(Regeling 1922: 98). De Chinese immigratie leidde zelfs tot protesten vanuit de gevestigde
handelselite, vooral bestaande uit Joden. Europeanen en een klein aantal kleurlingen. In 1911
deden zij een verzoek aan de gouverneur om de migratie van Aziaten te verbieden, omdat ‘hier
evenals elders de handelconcurrentie met Aziaten die geheel andere levenseisen hebben niet
mogelijk is’ (Buddingh 1995: 237).
Deze affaire wordt uitgebreid beschreven door Hans Ramsoedh in: ‘De joodse bevolkingsgroep
in Suriname in de tweede helft van de negentiende eeuw’, Studia Rosenthaliana 27: 1, 2 (1993),
49-71.
Hoewel in mindere mate, zijn er ook verhalen te vinden van vreedzame en affectieve relaties
tussen Joden en de Afro-Surinaamse bevolking. Indicatief zijn de verschillende
manumissieverzoeken van Joodse planters. De planter Josias Pardo deed bijvoorbeeld een
verzoek tot manumissie voor zijn slavinnen Niobe, Alcioe en Iris in 1759. Pardo had dit verzoek
opgenomen in zijn testament: ‘uyt consideratie van hunne extraodinaire oppassing in mijn
ziekelijke ouderdom & billijk is wel daden te beloonen want zij hebben mij opgepast niet als
slaaven maar als of se mijn eyge kinderen waaren’ (Vrij 1999: 131). Van de vooraanstaande
planter Samuel Cohen Nassy, is bekend geworden dat hij zijn slavin Judit: ‘bij sijn testament
ende zijnerste wille van der slavernij verlost en in vrijheijd gesteld heeft, alsmede op sijn
doodbedde begeerde, dat haar soon genaampt Siro mede in vrijheijd soude werden gesteld’
(ARA 1.05.03: 127, Notulen Raden van Politie).
Om als Joodse kleurling toegelaten te worden tot de synagoge was bewijs van manumissie
noodzakelijk. De ‘officiële’ groep Joodse kleurlingen waarnaar in dit artikel verwezen wordt,
zijn vrij geboren, dan wel gemanumitteerd.
Het feit dat kinderen van Joodse mannen en Afro-Surinaamse vrouwen een Joodse opvoeding
kregen en deel uitmaakten van de Joodse gemeenschap is natuurlijk een vreemde buitenbocht,
aangezien volgens de Joodse wet de Joodse identiteit alleen via de maternale lijn kan worden
doorgegeven
Hoewel buitengesloten van volwaardig lidmaatschap, waren alle wetten (en de daaraan verbonden
sancties) van de Joodse gemeenschap op hen van toepassing: ‘Niet teegenstaende zij als Jehidim
afgedankt, egter blijven zowel zij, als de Mulaaten onderwerpen aan alle d'Ascamoth, Peene,
en Boetens, aan de Jehidim bij alle Reglamenten ingelegd, eeven of zij 't ook weezenlijk waren
(ARA 1.05.11.18: 106).
Aanvankelijk werd er automatisch vanuit gegaan dat gemengde huwelijken alleen Joodse
mannen en vrije zwarte vrouwen kon betreffen. In de Askamoth van 1787 is echter de clausule
opgenomen die ook Joodse vrouwen uitsloot van volwaardig lidmaatschap indien zij een zwarte
man of kleurling huwden (ARA 1.05.11.18: 114).
Dit zelfde feit blijkt ook uit de wijkregisters van Paramaribo (1828-1845) welke in het
Rijksarchief in Den Haag te vinden zijn. Wanneer (binnen) zich binnen een Joods huishoudens
een gezinslid bevond met gelijke familienaam als de hoofdbewoners, maar met de indicatie
‘kleurling’ werd deze stelselmatig niet tot de Joodse religie gerekend, maar kreeg de verwijzing
hervormd, rooms-katholiek, herrnhutter, et cetera. (ARA 1.05.08: 635-639; 1.05.11.09: 58-68).
Het debat over Joodse identiteit dateert van de late negentiende eeuw en is nauw verbonden
met de opkomst van Joods nationalisme, dat wil zeggen het zionisme. Joodse identiteit was niet
langer onlosmakelijk verbonden met religieuze beleving en een reeks religieuze gebruiken en
geloften. Steeds meer aandacht werd gegeven aan sociale en culturele kenmerken die de Joodse
gemeenschap zouden karakteriseren en onderscheiden van andere gemeenschappen. Met andere
woorden, vertogen over Joodse identiteit veranderden van religieuze in meer liberaal-seculiere
noties van Joodszijn (zie bijvoorbeeld Silberstein & Cohn 1994).
In het kort komen de voornaamste Joodse voedselvoorschriften neer op een verbod op het vlees
van herkauwende zoogdieren met gespleten hoeven (dus niet alleen varkensvlees, maar
bijvoorbeeld ook geen konijn of paard), roofvogels, ongeschubde vissen (bijvoorbeeld paling)
of schaaldieren, de consumptie van bloed en de vermenging van melk en vlees. Ook dranken
van druiven gemaakt behoren tot de verboden voedingsmiddelen. Voor een inleiding in Joodse
religieus leven, zie bijvoorbeeld: E. van Voolen, Joodse leven - thuis en in de synagoge (Baarn:
Uitgeverij Ten Have (1991) en Chaim Pearl en Reuben S. Brookes, Wegwijs in het Jodendom
(Amsterdam: Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap, 1985).
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29. Voor een discussie over dit onderwerp, zie bijvoorbeeld: Birnbaum & Katzelson 1995.
30. Voor de betekenis van de baard binnen het Judaïsme, zie Encyclopedia Judaica. Keter Publishing
House Jerusalem, 1972, onder ‘Beard and shaving’.
31. Vergelijk ARA 1.05.11.18: 106 en ARA 1.05.11.18: 114.
32. Deze aantallen zijn afkomstig van Rene Fernandes, voorzitter van de Surinaamse Joodse
gemeente. Zie NIW 16-2-2001 / 23 sjeweat 5761: Rotterdams Dagblad, 6-1-2001.
33. Zie noot 23.
34. Rotterdams Dagblad 6-1-2001.
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Freek L. Bakker
Nieuwe groei en ontwikkeling op vreemde bodem
De religies van de Hindostanen in Suriname en de andere Caraïben
Op 5 juni 1873 arriveerden de eerste Brits-Indische immigranten in Paramaribo.
Zij waren de eersten van de meer dan 34.000 die de tocht naar Suriname maakten.
Zo 'n 22.000 zouden daar blijven wonen. Op het ogenblik dat zij voet aan wal zetten,
hadden deze immigranten een heel ingrijpende reis achter de rug, niet in het minst
in religieus opzicht. Want velen van hen waren hindoe. En in het negentiende-eeuwse
hindoeïsme van India was het verboden overzee te reizen. Onderweg werd duidelijk
waarom. In het hindoeïsme bestaat een kastestelsel en bij die kastenhiërarchie hoort
dat mensen uit verschillende kasten nimmer uit éénzelfde pot mogen eten. Vooral de
brahmanen is het verboden om uit dezelfde pot te eten als mensen uit andere kasten.
Daardoor worden zij onrein, althans volgens hun eigen hindoegeloof. Op de boot
echter at iedereen uit één pot.
Overigens waren het niet alleen hindoes die uit Brits-Indië naar Suriname kwamen.
Volgens pater C.J.M. de Klerk (1998, deel 2: 112) was 17,5% van de immigranten
moslim. Voor hen gaf de reis geen religieuze problemen. Maar voor de hindoes
betekende deze tocht een enorme relativering van het kastestelsel. Er wordt wel
gezegd dat daardoor de kastenhiërarchie in Suriname verdwenen is.
In dit artikel willen we laten zien wat er van hun religies geworden is, welke
ontwikkelingen hindoeïsme en islam in de nieuwe omgeving hebben doorgemaakt.

Het begin
Er kwamen niet alleen naar Suriname Brits-Indische contractarbeiders. Al in 1838
waren er immigranten uit India naar andere Caraïbische landen gekomen. De eersten
gingen naar Brits Guyana. In 1845 arriveerden de eerste Brits-Indiërs in Trinidad.
En verder kwamen ze in diezelfde tijd en daarna ook terecht in Jamaica, Frans-Guyana
en verschillende eilanden in de Caraïbische Zee. In totaal was het aantal van de
Hindostanen die als contractarbeider naar West-Indië kwamen meer dan 550.000.
Hoewel er aanvankelijk ook veel Brits-Indiërs op de Frans-Caraïbische eilanden
Martinique en Guadeloupe terecht gekomen waren, ontwikkelden de Hindostaanse
gemeenschappen van Brits-Guyana, Trinidad en Suriname zich in de loop van de
twintigste eeuw tot de drie grootste (Meyers 1998: 28). Tussen deze drie
gemeenschappen is altijd enig contact geweest, vooral tussen die van Brits-Guyana
en die in het Surinaamse district Nickerie.
Een deel van de motieven van een groot aantal Hindostanen die naar Suriname
wilden reizen had een religieuze achtergrond. In India werd Suriname namelijk
dikwijls verbasterd tot Śri Rām. Daardoor kregen mensen daar de indruk dat Suriname
het land was van koning Rāma. Koning Rāma staat in India in hoog aanzien en wordt
beschouwd als een incarnatie van de grote god Vi
u. Vooral in het gebied waar
de meeste contractanten vandaan kwamen, is
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Rāma zeer geliefd en vereerd. In Rāma's koninkrijk, zo geloofden de hindoes daar,
leefden alle mensen in overeenstemming met de voorschriften van de dharma, de
wetten van de religie, en daarom heerste in dit rijk vrede en rechtvaardigheid. Geen
wonder dat nogal wat Hindostanen die dachten naar Śri Rām te gaan grote
verwachtingen koesterden. De werkelijkheid van Suriname is echter verbijsterend
geweest. Want ze kwamen op de Surinaamse plantages terecht in de hutten waarin
tientallen jaren daarvoor de negerslaven hadden geleefd. Naderhand werd de toestand
op de plantages wel iets beter, maar zij herinnerde in geen enkel opzicht aan de ideale
situatie in het koninkrijk van Rāma.
Verschillende Brits-Indische immigranten hadden uit India religieuze voorwerpen
en boeken meegenomen. Enkele hindoes hadden een exemplaar van het
Rāmcaritmānas van Tulsī Dās (1532-1623) of van een andere hindoetekst meegebracht
en enkele moslims een exemplaar van hun heilige boek, de Korān. Maar wat misschien
veel belangrijker was, was dat velen van hen ook heel wat religieuze bagage in hun
hoofd hadden meegenomen. Voor de hindoes was de godsdienst tijdens de boottocht
wel grondig overhoop gehaald maar niet verdwenen. Voor de moslims was er, zoals
eerder opgemerkt, überhaupt geen probleem. Mohan K. Gautam suggereert bovendien
dat de grote problemen die de Hindostanen in Suriname ondervonden ook
gemeenschapsvormend gewerkt hebben. Met name in de periode van 1877-1878
toen de Britten de verscheping van Brits-Indiërs naar Suriname stopzetten, en tijdens
soortgelijke onderbrekingen in 1879, 1886 en 1888 hadden de Hindostaanse
immigranten het erg moeilijk. Op zo'n moment werd immers ook het contact met
hun moederland verbroken. Nieuwe schepen met nieuwe immigranten uit India
brachten ook nieuwe berichten. De Brits-Indische contractanten begrepen dat ze in
Suriname op elkaar aangewezen waren en dat leidde ertoe dat zij extra hun best deden
om de erfenis uit het moederland vast te houden en te activeren (Gautam 1999).
Bovendien kende Suriname de leerplicht. Daarom openden de Nederlanders in 1890
zogenaamde koeliescholen, waar ook onderwijs werd gegeven in het ‘Hindostansch’.
In 1929 werden deze koeliescholen vervangen door districtsscholen, waar alleen nog
onderwijs gegeven mocht worden in het Nederlands. Maar volgens Lila
Gobardhan-Rambocus leidde deze politiek van vernederlandsing van Suriname tot
een tegenbeweging. 's Morgens leerden de kinderen op de basisscholen actief
Nederlands spreken, terwijl diezelfde kinderen 's middags van pa
its
(hindoepriesters) en andere kenners van deze taal onderwijs kregen in het Hindi in
combinatie met het Indiase devanā garī-schrift (Gobardhan-Rambocus 2001: 509).
Een andere oorzaak waardoor de taal van India in Suriname beter bewaard bleef
dan in Trinidad en Brits-Guyana is misschien dat het Engels, dat in Trinidad en
Brits-Guyana werd gebezigd, ook gesproken werd in India. Daarom kan die taal op
de Brits-Indische contractanten minder vreemd zijn overgekomen dan het Nederlands.
Van de religie geldt eveneens dat deze in Suriname beter bewaard is gebleven dan
in de andere Caraïbische landen waar veel Brits-Indische immigranten kwamen
wonen. Maar daar moet wel de kanttekening bij worden gemaakt dat naderhand in
de jaren tachtig van de twintigste eeuw in Trinidad een revival heeft plaatsgevonden.
Nog steeds geldt echter onder de Hindostanen in de Caraïben dat het Surinaamse
hindoeïsme conservatiever is dan de hindoereligie in de andere landen met een grote
Hindostaanse gemeenschap.
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Bovendien werd in Trinidad een groot aantal Hindostanen christen. Het onderwijs
aan de Hindostanen was in Trinidad en Brits-Guyana vrijwel geheel uitbesteed aan
de Canadian
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Mission, de zendingsorganisatie van de protestantse Canadian Presbyterian Church
(Canadese Presbyteriaanse Kerk) en misschien leidde dat ertoe dat in 1946 in Trinidad
18,7% van de Hindostanen christen was (Niehoff en Niehoff 1960: 112). Maar in
Brits-Guyana was in datzelfde jaar het percentage christenen onder de Hindostanen
niet meer dan 2,5%, en in Suriname was het rond 1948 iets minder dan 5,5% (De
Klerk 1998, deel 2: 32, 219-220).
Helaas heb ik te weinig gegevens om te verklaren waarom het christendom in
Trinidad zoveel meer aanhang verwierf dan in Guyana en Suriname. Wel is het zo
dat de Canadian Presbyterian Mission in Brits-Guyana pas veel later begon met het
onderwijs aan de Hindostanen dan op Trinidad. In Trinidad begon men in 1868, in
Brits-Guyana rond 1885. Bovendien stuurde de zendingsorganisatie zijn beste mensen
altijd naar Trinidad. En toen er in 1925 bij een verenigingsproces een nieuwe
kerkscheuring ontstond waaruit de Continuing Canadian Presbyterian Church
voortkwam, werd het werk in Guyana toegewezen aan deze kerk, die er veel minder
geld in kon steken (Mondelinge informatie van J.M.W. Schalkwijk, 27 november
2001). In Suriname kan een rol hebben gespeeld dat het onderwijs aan de Hindostanen
altijd mede een verantwoordelijkheid was gebleven van de overheid, ofschoon ook
daar het grootste deel van de schoolgaande kinderen onderwijs ontving op christelijk
geïnspireerde scholen. Overigens waren het in Suriname de zending van de
Evangelische Broedergemeente (EBG) en de rooms-katholieke missie die voor deze
christelijk geïnspireerde scholen de verantwoordelijkheid droegen
(Gobardhan-Rambocus 2001: 200). Daarbij komt dat noch in Suriname noch in
Trinidad en Brits-Guyana op de nieuwe immigranten veel druk werd uitgeoefend
om hun kinderen naar school te sturen.
De Brits-Indische immigranten zelf waren zich echter terdege zich bewust van de
negatieve invloed van christelijke onderwijs op het behoud van de eigen religie, want
zowel in Trinidad als in Suriname was het in de jaren twintig en dertig een van de
belangrijkste speerpunten van de toen opgerichte hindoe-organisaties om eigen
scholen op te zetten of te pleiten voor meer openbare scholen (Forbes 1985: 53 en
65-66; Bakker 1999: 97-98 en 103-104; Gobardhan Rambocus 2001: 14, 255-261).
In Brits-Guyana stichtte Bhai Parmanand, een vooraanstaand leider van de Ārya
Samāj, de eerste hindoeschool in de Caraïben. Dat was in 1910 (Forbes 1985: 21).
Daarnaast is bekend dat de Guyanese marxistische politicus Cheddi Jagan graag het
onderwijs in zijn land wilde nationaliseren. Een van de motieven was dat het dan uit
de handen van de christelijke zending werd gehaald.

Reconstructie
Verreweg de meeste immigranten uit Brits-Indië bleven hun religie echter trouw.
Maar zowel de islam als het hindoeïsme maakte in het nieuwe land een hele eigen
ontwikkeling door. Hier beperk ik mij tot de hoofdlijnen.1.
In het begin bestond er onder de hindoes die uit Brits-Indië kwamen een grote
variëteit, ofschoon de meesten van hen een grote toewijding of bhakti hadden voor
de persoon van Rāma. De oorzaak was, zoals eerder opgemerkt, dat verreweg het
grootste deel van de immigranten afkomstig was uit een gebied waar een diepe
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verering bestond voor koning Rāma. Het centrum van deze verering is de stad
Ayodhya, die in het noorden van dit gebied ligt. Het Rācaritmānas van de dichter
Tulsī Dās was voor deze hindoegelovigen het belangrijkste religieuze boek. Dit werk
was een nieuwe bewerking van het Rāmāya a, een epos dat vele eeuwen oud is.
Volgens de overlevering is de eerste versie daar-
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van in het Sanskriet geschreven door Vālmīkī. Het Rāmcaritmānas is de eerste Hindi
verdichting van het Rāmāya a.

Offer in de Corantijnrivier

Na verloop van tijd ontstond uit de verscheidenheid van bewegingen in de Caraïben
een brahmaanse vorm van hindoeïsme die naderhand werd aangeduid met de naam
Sanātan Dharm of met de term orthodox hindoeïsme. Sanātan Dharm betekent
‘eeuwige religie’ en duidt op de ongebroken traditie van het overgeleverde
hindoeïsme. In deze vorm van hindoeïsme wisten de brahmanen zich in West-Indië
een dominerende positie te verwerven, want op den duur kon er in de Caraïben
nauwelijks een ritueel verricht worden zonder de aanwezigheid van een brahmaanse
priester. Zo'n priester heet een pa
it. Die pa
it heeft in het Caraïbische gebied
een reeks van functies op zich genomen die in India meestal worden bekleed door
meerdere personen. Want de pa
it is guru (= leermeester), familiepriester,
tempelpriester, ritueel specialist, priester voor de rituelen rond de dood, astroloog
en genezer in één. Daarnaast is hij ook bard, iemand die verhalenderwijs zijn traditie
doorgeeft aan zijn toehoorders. En soms houdt de pa
it zich zelfs bezig met zwarte
magie. Daarbij komt dat deze priester, die in het orthodoxe hindoeïsme altijd van
brahmaanse afkomst moet zijn, er ook niet tegenop zag om rituelen te verrichten
voor mensen van de laagste kaste. Daar waren zij in India absoluut niet toe genegen.
Het is vanwege deze nieuwe opstelling dat de pa
its in het Caraïbische hindoeïsme
een centrale positie
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kregen (Van der Veer & Vertovec 1991: 156-158). Bovendien ontbreken in deze
variëteit van de hindoereligie de guru 's, waarschijnlijk omdat er met de Brits-Indische
contractanten geen guru 's waren meegekomen. Men kan daarom zeggen dat het
Caraïbische hindoeïsme een brahmaanse vorm van hindoeïsme is, ontstaan uit de
verschillende varianten van hindoeïsme waar de Hindostaanse immigranten uit
afkomstig waren. Zoals eerder is benadrukt, speelde de bhakti voor Rāma daarin een
hoofdrol.
De dominantie van de bhakti of toewijding voor Rāma, werd in Suriname en de
andere Caraïbische landen goed zichtbaar, omdat het belangrijkste ritueel dat door
de hindoes werd verricht de pūjā was voor Hanumān. Hanumān was in het
Rāmcaritmānas de generaal van het leger van de apenkoning en een trouw vriend en
medestrijder van Rāma.
Een pūjā is een ritueel waarin een afbeelding van de godheid wordt neergezet om
daarvoor vervolgens allerlei ceremoniële handelingen te verrichten om de plaats van
het ritueel te zuiveren en daarna de godheid welkom te heten als was hij een heel
belangrijke gast. De godheid wordt onder andere voedsel aangeboden, licht, water
en stukjes stof die kleding voorstellen. Na het ritueel wordt het voedsel als prasād
uitgedeeld aan de aanwezigen die ervan eten en zo geladen worden met de kracht
van de godheid. De godheid heeft het voedsel immers aangeraakt toen hij daar de
fijnste essentie van nam, en geladen met zijn heilige en bovennatuurlijke kracht.
Een nieuwe ontwikkeling die in het hele Caraïbische gebied heeft plaatsgevonden,
is dat kort voor het einde van dit ritueel een lange bamboestaak wordt gezuiverd en
gewijd om daarna voorzien te worden van een driehoekige vlag, een jha
ī. Meestal
heeft deze vlag een rode kleur, want rood is de kleur voor Hanum ān. Andere
belangrijke kleuren zijn geel voor Vi
u of Rāma, paars voor Śiva en zwart voor
Kālī. De bamboestaak met in de top de vlag wordt aan de rand van het erf in de grond
geplant.
In het noorden van India komen dergelijke vlaggen ook wel voor, maar alleen bij
tempels en dan zijn ze bovendien bijna altijd oranje. Wel is het daar gebruik om op
de laatste dag van het negendaagse feest dat eindigt met de geboortedag van Rāma,
Rāmnavmī, een rode vlag te planten.
Steven Vertovec vermoedt dat er twee redenen zijn waarom het planten van
jha
ī's in De West zo populair is geworden. De eerste is dat de hindoes zich zo
konden onderscheiden van de andere inwoners van het dorp of de stadswijk waar zij
woonden. In India was immers iedereen hindoe. De tweede, en misschien wel veel
belangrijker reden is dat zij op die manier probeerden om in het nieuwe, vreemde
land waar zij waren terecht gekomen toch heilige plaatsen te creëren. Vertovec
veronderstelt dat de plek waar de jha
ī staat nog heiliger is dan het altaar in huis
(Vertovec 1992: 130 n. 125; 200-202; 226 noot 7).
En zo raken we aan iets dat voor de ontwikkeling van het hindoeïsme in de Caraïben
erg belangrijk is geworden. De hindoes moesten het gevoel krijgen dat het nieuwe
land waar zij terecht gekomen waren heilig land kon worden, verbonden was met de
heiligheid van hun moederland India. Bharat zeggen zij zelf liever.
Wat dat betekent, vinden we terug in het volgende gedicht van de Surinaamse
dichter Shrinivāsi (Shrinivāsi 1984: 79):
Liefste,
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jij bent Suriname
zijn heilige water
de ganges

In Kila (Fort), een verhaal dat Shrinivāsi schreef in 1985, gaf hij een soort uitleg
(Bhāsa 2 (1985 2: 44):
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‘Een vreemde gewaarwording die mij telkens overvalt als ik de hoek van
de Mahonystraat2. passeer, kan ik voor de zoveelste maal niet van mij
afschudden. En waarom? Integendeel de ontmoeting met de rivier doet
telkens weer mijn hart opspringen. Daar ligt zij weer... Fier, Breed, Machtig
stromend naar de stad toe. Met haar verre oevers. De rivier met altijd de
kracht van de jeugd. Bij eb. Bij vloed. Maar soms ook stil en wijs. Beheerst
als een groot mens. Spiegelend tussen de oeverranden.
Tegen de rivier kon noch durfde ik ooit iets inbrengen. Zijn water zuivert
de mensen hier. Op verre afstand. In heilige rivieren.’
Hier vinden we een gedachte die voor de hindoes in West-Indië heel belangrijk is
geworden. Door de zeeën zijn alle rivieren van de wereld met elkaar verbonden en
daarom zijn de grote rivieren van Suriname, Guyana en Trinidad net zo heilig als de
Ganges in India en kunnen aan de oevers van deze rivieren of aan het strand van de
zee dezelfde ceremoniën worden verricht als in het oude moederland.
Ondertussen waren er ook hindoes die op hun erf een tempel bouwden. Een mandir
heet een dergelijke tempel. Volgens De Klerk (1998, deel 1: 61) waren het bijna
altijd de brahmanen die een tempel lieten bouwen. De eerste vermelding van tempels
in Suriname vinden we in het Koloniaal Verslag van 1919. Daar staat dat ‘op sommige
plantages en vestigingsplaatsen Hindoe- en Mahomedaansche tempeltjes’ zijn
‘opgericht, waar de immigranten, vooral bij feestelijke gelegenheden, bijeen kwamen
tot het houden van hunne eerediensten' (Koloniaal Verslag 1919, deel II Suriname:
13). In Trinidad dateert de eerste signalering van een hindoetempel al uit 1862 (Prorok
1990: 75), terwijl de eerste berichten over hindoetempels in Brits-Guyana stammen
uit 1871 (Singh 1995: 126). Dat betekent dat zo'n twintig à dertig jaar nadat de eerste
Brits-Indische contractanten in deze landen gearriveerd zijn de eerste meldingen
komen van tempels of andere bedehuizen. Daardoor wordt de indruk gewekt dat het
blijkbaar één generatie duurde voordat de Hindostanen in staat waren dergelijke
gebouwen neer te zetten.
De eerste mandirs lijken nog erg op die in India. Het zijn kleine gebouwtjes met
daarop een kegelvormig dak. In deze gebouwtjes bevindt zich een beeld of een andere
afbeelding van één, maar meestal van meer hindoegodheden. Daarvoor kan iemand
individueel een pūjā verrichten. Maar in de jaren twintig komt er behoefte aan kleine
zaaltjes waarin men als groep bijeen kan komen. In Trinidad heeft dat vooral te
maken met de opkomst van een nieuwe beweging, de Ārya Samāj. Deze beweging
werd in 1875 gesticht in Bombay. Doel van de Ārya Samāj is een hervorming van
de oude hindoereligie. Die hervorming houdt in dat de beelden moeten verdwijnen
en dat de hindoes moeten terugkeren naar de rituelen van de oudste geschriften van
het hindoeïsme, de Veda's. De Veda's zijn vier bundels met teksten, waarvan de
oudste teruggaan tot het einde van het tweede millennium voor Christus. Bovendien
streeft de Ārya Samāj naar een andere opzet van het kastenstelsel. Niet meer iemands
geboorte, maar iemands talenten en karaktereigenschappen horen te bepalen tot welke
kaste hij of zij behoort. Dat betekent dat een persoon die als paria geboren is maar
zich later ontwikkelt tot een geleerde, een brahmaan is en omgekeerd. Belangrijk is
ook dat de Ārya Samāj zich sterk inzet voor hindoe-onderwijs voor mannen èn voor
vrouwen, dus ook voor een verbetering van de positie van de vrouw. Een andere
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verbetering van de positie van de vrouw was dat de weduwe voortaan een nieuwe
vaste relatie mocht aangaan met een andere man.
De Ārya Samāj kreeg in het begin van de twintigste eeuw in de Caraïbische landen
een steeds grotere aanhang, ook al omdat in die tijd,
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maar ook daarna in de jaren dertig, regelmatig predikers van de Indiase Ārya Samāj
een bezoek brachten aan De West en daar een rondreis maakten langs Trinidad,
Brits-Guyana en Suriname. Sommigen bleven zelfs enkele jaren in dit gebied wonen.
De opkomst van de Ārya Samāj leidde in de jaren twintig meer dan eens tot ernstige
ongeregeldheden tussen de aanhangers van het traditionele hindoeïsme en de leden
van de nieuwe hervormingsbeweging.
In de jaren twintig ontstonden in Suriname ook de eerste hindoeverenigingen.
Oorspronkelijk waren het vooral verenigingen van leden van de Ārya Samāj. In 1922
was er bijvoorbeeld een Ārya Samāj in Duisburg en in 1926 een in Nickerie. In 1927
spraken de leden van deze lokale verenigingen over de oprichting van een landelijke
vereniging en op 29 september 1929 was het zover. Want op die datum werd de
Arische Vereniging Arya Dewaker opgericht. Arya Dewaker betekent ‘Arische zon’.
De orthodoxen sloegen echter terug, want op 1 december 1929 stichtten zij eveneens
een landelijke vereniging, de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname. De Ārya
Samājī's hebben later enkele keren een poging gedaan om ook een overkoepelende
Caraïbische vereniging op te richten, maar deze koepels was meestal een kort bestaan
beschoren. In Suriname hadden zowel de leden van de Ārya Samāj als die van de
Maha Sabha contact met een geestelijk centrum in India.
De Ārya Samāj begon ook als eerste actief te worden op het gebied van het
onderwijs. Want Arya Dewaker opende al in 1933 een internaat, waar Hindostaanse
kinderen uit de districten konden wonen wanneer zij onderwijs volgden in Paramaribo.
Zo werd geprobeerd de invloed tegen te gaan van de rooms-katholieken en de
protestanten die al veel eerder internaten voor Hindostaanse kinderen hadden geopend.
Maar de Ārya Samāj werd getroffen door een scheuring. Want op 13 oktober 1935
werd de Arya Pratinidhi Sabha Suriname opgericht, die een tempel bouwde aan de
Gravenstraat en daar later aan het begin van de jaren vijftig een eigen internaat achter
bouwde.
Het ontstaan van verenigingen had grote gevolgen voor het karakter van de
hindoetempels. Geleidelijk aan, althans volgens de studie van Carolyn V. Prorok,
die zich overigens beperkt tot Trinidad, werden de zaal en de tempel samengevoegd
tot één geheel (Prorok 1990). In Suriname was de Srī Vi
u Mandir, die op 7 april
1949 door de Maha Sabha geopend werd aan de Koningstraat in Paramaribo, de
eerste van dit type. Deze mandir bestaat uit een rechthoekige zaal met voor een van
de korte zijden een podium waarop in het midden een reeks godenbeelden staat
opgesteld. Meestal zijn het er vijf, soms meer. In het midden staat het beeld van de
godheid naar wie de tempel genoemd is. Van deze beelden moet er altijd een aantal
een relatie hebben tot Vi
u en een aantal een relatie tot Śiva. In heel veel tempels
kwanten na verloop van tijd banken in de zaal te staan. Daar konden de gelovigen
gaan zitten, terwijl de priester de eredienst leidde. Hij voerde rituelen uit, bracht
offers die voor de beelden werden neergezet en ondertussen zongen de gelovigen
van tijd tot tijd religieuze liederen, zogenaamde bhajans. Vervolgens hield de priester
een preek. Daarna konden nog andere mensen een offer aanbieden, totdat het geheel
werd afgesloten met het aanbieden van de prasād aan de aanwezigen.
In de mandirs van de Ārya Samāj staan op het podium geen beelden. Daar bevindt
zich een vuuraltaar, waar de priester tijdens de plechtigheden een vuuroffer brengt.
Daar worden ook de offers gebracht die aan de goden worden aangeboden.
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In feite is de hindoetempel in West-Indië steeds meer op een christelijke kerk gaan
lijken. Want in een tempel in India zal men - om slechts één voorbeeld te geven vergeefs naar banken zoeken. In Suriname zeggen de hindoes dan ook
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als zij naar een mandir gaan: ‘Wij gaan naar kerk.’ In die mandir is niet meer zoals
in India de dar an belangrijk, het zien van de godheid, maar het horen van het
woord. Bovendien vinden de tempeldiensten vaak plaats op zondagmorgen. De
invloed van het christendom is onmiskenbaar.
Toch moeten we het ontstaan van het houden van een toespraak niet alleen
toeschrijven aan invloed van het christendom. Waarschijnlijk is het eerder zo dat de
invloed van het christendom een bepaald gebruik afkomstig uit India zelf versterkt
heeft. Want al in India bestond de gewoonte om zogenaamde kathā 's te organiseren,
Een kathā is een pūjā waar na het ritueel ook een stuk uit een van de godsdienstige
geschriften wordt gelezen om daar vervolgens een uitleg bij te geven. Deze uitleg
kan, wanneer de organisator van de kathā dat wil en bereid is daarvoor veel geld uit
te trekken, zelfs vele dagen duren. Dat gebeurt dan in zogenaamde jags. Vaak wordt
bij deze gelegenheid gelezen uit het Rāmcaritmānas.
De hindoes kennen tal van feesten en heilige dagen. Twee daarvan treden op de
voorgrond. Het eerste is divālī, dat wordt gevierd op een datum eind oktober of begin
november. Op dit feest worden in huis en in de tempel kleine lampjes ontstoken ter
ere van Lak mī, de godin van de welvaart. Bovendien wordt in de tempel voor haar
een eredienst gehouden.
Het tweede belangrijke hindoefeest is holī. Dat wordt gevierd in de maand maart.
Dit feest is een soort nieuwjaarsfeest, waarop wordt gevierd dat de lente in het laad
gekomen is. In de dorpen werden op de avond van deze dag grote vuren aangestoken.
Bovendien mochten de mensen elkaar de volgende dag met rode kleurstof bespatten.
Het feest heeft een vrolijk en carnavalesk karakter.
Op dit moment is de aanhang van de Ārya Samāj in het Caraïbisch gebied in
Suriname het grootst, zo'n 16% van de totale hindoebevolking (Vernooij 1994: 61).
In Guyana gaat het om ongeveer 12% (Serbin 1979: 152) en in Trinidad om slechts
800 personen (Forbes 1985: 11 12). In Trinidad is het aantal Ārya 's veel groter
geweest, maar nu is de beweging daar zo goed als verdwenen. Volgens Richard
Huntington Forbes komt dat door de neiging van de Trinidadiaanse Ārya Samājī's
om hun onderlinge conflicten tot het bittere einde uit te vechten, ook al gaat dat ten
koste van de ontwikkeling van de eigen beweging (Forbes 1985: 366-378).
In Suriname en Guyana heeft de Ārya Samāj duidelijk een grotere aanhang dan
India zelf. Daar zijn twee belangrijke verklaringen voor die beide te maken hebben
met de nieuwe positie van het kastestelsel in de Caraïben. Door de bootreis was de
rol van de kastenhiërarchie sterk gerelativeerd. Dat bracht heel wat immigranten in
een geestelijke krisis. Waarschijnlijk vonden zij bij de Ārya Samāj met zijn nadruk
op de eigen talenten een antwoord dat hen in de nieuwe situatie een goede uitweg
bood. Een tweede reden is dat heel wat mensen die niet in een brahmaanse familie
geboren waren in het verband van de Ārya Samāj een kans zagen om toch pan it te
kunnen worden en zich in de kring van de hindoes een leidende positie te verwerven.
Behalve hindoes kwamen er, zoals eerder al gemeld, ook moslims vanuit Brits-Indië
naar West-Indië. Ook deze moslims brachten een vorm van islam mee die duidelijk
de kenmerken droeg van de islam in India. In het volgende voorbeeld wordt dat goed
zichtbaar. Wanneer in India de Korān wordt voorgelezen, worden van tevoren op
een tafel allerlei zoetigheden neergezet. Die lekkernijen worden aan het einde van
de plechtigheid uitgedeeld aan de aanwezigen. De reden daarvan is dat de
moslimgelovigen denken dat er van het Koran lezen een zegening uitgaat. Dit gebruik
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heet irm. Volgens imām A.R.F. Haselhoef lijkt dit op de prasād bij de hindoes.
Bovendien wordt er, zo zegt hij, een
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lege stoel neergezet voor de profeet, alsof er toch ook een guru aanwezig moet zijn.
Andere moslims ontkennen echter dat hier sprake is van invloed van het hindoeïsme.
Desondanks moet gezegd worden dat dit gebruik bij de moslims in de meeste landen
buiten India niet voorkomt.
Ofschoon er in India ook veel moslims wonen die de sji'ietische richting zijn
toegedaan, behoorden bijna alle moslims die naar de Caraïben kwamen tot de grote
hoofdstroom binnen de islam, die van de soennieten. Alleen op Trinidad was het
aantal sji'ieten dat arriveerde iets groter (De Boer 2001). Sji'ieten zijn moslims die
vinden dat de kalief, de leider van alle moslims, moet stammen uit de familie van de
profeet. Voor de soennieten mag het ook iemand zijn uit andere Arabische families.
In 1902 werd in Suriname de eerste Hindostaanse islamitische vereniging opgericht.
Het doel van de vereniging was de bouw van een moskee. De eerste vereniging van
Javaanse moslims werd pas opgericht in 1932 (Vernooij en Van der Burg 1986: 45;
Breunissen 2001: 15-16).
Ondertussen waren er nog diverse andere kleine verenigingen van Hindostaanse
moslims ontstaan. In 1929 werd de eerste grotere moslim vereniging opgericht, de
Surinaams Islamitische Vereniging (SIV). Deze organisatie bestond echter uit
a madi's, aanhangers van de Indiër Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), die
zichzelf had uitgeroepen tot profeet. Dat was in de ogen van talloze moslims een
grote zonde, omdat Mohammed had gezegd dat hij het zegel der profeten was, dus
de allerlaatste. In 1932 werd een tweede wat grotere moslimvereniging opgericht.
Dat was de Hidayatul Islam, die later in de jaren vijftig haar naam veranderde in
Surinaamse Moslim Associatie Ahle Sunnat Wal Jamaat-Hanafi (SMA). Deze naam
maakt duidelijk dat de organisatie wilde voortbouwen op de gewone soennitische
traditie van de Indiase islam. Die traditie is namelijk gekleurd door de school van
Abū anifa († 767). De islam kent vier van deze scholen. Het verschil tussen deze
scholen zit in een uiteenlopende visie op de concrete uitvoering van de voorschriften
van de islamitische wet of sjarī'a. Maar het gaat hier slechts om details.
Opvallend is de opkomst van de a madi's in deze periode. Volgens Haselhoef is
de oorzaak daarvan dat zij in Suriname de eersten waren die actief anderen begonnen
te interesseren voor hun geloof. Zij deden aan evangelisatie, hoewel evangelisatie
de islam naar de mening van Haselhoef vreemd is. De a madi's hadden succes,
omdat er bij de Hindostaanse moslims weinig kennis was van de islam. Want er
waren aanvankelijk heel weinig moslimgeestelijken in Suriname. Om die reden
werden ook heel veel soennieten lid van de SIV. Ze dachten dat het een gewone
islamitische organisatie was. Van het verschil tussen a madi's en soennieten wisten
zij niets.
Mijn indruk is dat de a madi's ook in Trinidad en Brits-Guyana succes hadden,
want ook daar zijn organisaties opgericht die de a madi-stroming zijn toegedaan.
Volgens Joop Vernooij (Steenbrink & Vernooij 2001: 159) was de positie van de
religies van de Brits-Indische immigranten beter dan die van de Afrikaanse slaven
voor die tijd. In Brits- Guyana waren er zelfs plantage-eigenaren die de Hindostanen
stimuleerden en hulp boden, wanneer dezen de erediensten van hun religie concreet
vorm wilden gaan geven (Daly 1976: 223). Desondanks was het de hindoes zowel
in Brits-Guyana als in Trinidad en Suriname verboden om hun doden te cremeren,
hoewel zij dat in hun eigen land gewend waren. Bovendien duurde het tot 1930 in
Demerara (Brits-Guyana) (Gobardhan-Rambocus 2001: 332), 1941 in Suriname,
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1946 in Trinidad en 1957 in heel Brits-Guyana voordat in al deze landen de
huwelijkssluiting van zowel de hindoes als de moslims officiële erkenning ver-
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kreeg. En anders dan christelijke feestdagen als kerst, pasen en pinksteren waren de
voornaamste feestdagen van de hindoes en de moslims geen officieel door de overheid
erkende vrije dagen. Net zoals bij de erkenning van de hindoeïstische en islamitische
huwelijkssluiting werd het pas veel later beter. Want het duurde tot 1938 voordat het
in Trinidad formeel werd toegestaan om doden te cremeren. Trinidad was vroeg.
Suriname en Brits-Guyana volgden pas in 1950 en 1954. Die formele toestemming
stelde echter niets voor. De tegenstand bleef groot. In de ogen van de christenen in
deze landen was crematie een heidens gebruik dat absoluut verwerping verdiende.
Daarom vond de eerste crematie meestal veel later plaats: in Trinidad in 1949, in
Brits-Guyana in 1956 en in Suriname niet eerder dan in 1969. Nog later kwam de
erkenning van de belangrijkste hindoe- en moslimfeestdagen. Want pas in 1970
werden holi en Īd-ul-fi r door de Surinaamse overheid erkend als officiële vrije dag.
In Guyana werden ook divāli en Īd-ul-adhā vrije dagen (Stephanides & Singh 2000:
8), terwijl in Trinidad divāli de enige officiële hindoeïstische vrije dag werd. Uiteraard
heeft Īd-ul-fi r op Trinidad van de overheid eveneens de status van officiële vrije
dag verkregen, en wordt ook holt op Trinidad uitbundig gevierd.
De erkenning van het Hindostaanse huwelijk en van de crematie, en het door de
regering verklaren van belangrijke hindoe- en moslim-feestdagen tot officiële vrije
dagen, duiden er dan ook opdat de positie van de Hindostanen in hun land geleidelijk
aan sterker is geworden.

Politiek en Religie
In alle drie landen werd het na de Tweede Wereldoorlog toegestaan om politieke
partijen op te richten in verband met de invoering van het algemeen kiesrecht. Hier
liep Suriname voorop. Bovendien begrepen de Hindostanen in Suriname al gauw dat
hindoe- en moslim-Hindostanen moesten samenwerken om zich zetels in het parlement
te verwerven. Vandaar dat op 16 januari 1949 de Verenigde Hindostaanse Partij
(VHP) onstond uit een fusie van de Moeslim Partij, de Surinaamse Hindoe Partij en
de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij. Tot op de huidige dag lukte het deze partij
om steeds weer een groot aantal zetels in het parlement van Suriname te behalen en
speelde zij onder haar leider Jagernath Lachmon een vooraanstaande rol in de
Surinaamse politiek.
In de jaren vijftig wist de VHP te bereiken dat het parlement het besluit nam dat
de organisaties achter de mandirs en moskeeën subsidie van de overheid kregen voor
het onderhoud van hun gebouwen. Ook werd bereikt dat de hindoe- en
moslimgeestelijken een bijdrage ontvingen voor hun levensonderhoud. De al
genoemde toestemming om te cremeren en de erkenning van een hindoe- en een
moslimfeestdag tot officiële vrije dag behoort eveneens tot de resultaten die deze
Hindostaanse partij, eventueel in samenwerking met andere, kleinere Hindostaanse
partijen, wist te boeken.
In Brits-Guyana ging het anders. Daar won de People's Progressive Party (PPP)
op 27 april 1953 de verkiezingen. De PPP was een progressieve linkse partij en richtte
zich op de verbetering van het lot van de arbeiders in het land, dus ook op dat van
de Hindostaanse arbeiders op de suikerplantages. Bovendien was de PPP in die tijd
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een partij waarin Creolen en Hindostanen samenwerkten. Leider was de Hindostaan
Cheddi Jagan. De Britse regering greep op 9 oktober 1953 in en ontnam de partij het
bestuur. Aan het einde van de jaren vijftig ontstond er een splitsing in de PPP. Een
grote groep van voornamelijk Creolen scheidde zich onder leiding van Forbes
Burnham af en stichtten een nieuwe partij, het People's National Congress (PNC).
Na de verkiezingen van 1964 kwam deze partij aan de macht.
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Met name in het midden van de jaren zestig werden de Hindostanen zwaar onderdrukt.
In feite waren zij in hun land tweederangs staatsburgers geworden. Desondanks wist
het PNC aan het einde van de jaren zestig de steun te verwerven van enkele
vooraanstaande Hindostanen. Ook de Guyanese Maha Sabha, de grote organisatie
van de orthodoxe hindoes, koos voor Burnham. Maar dat leidde direct tot de oprichting
van de Guyana Hindu Dharmik Sabha, die tot op de dag vandaag op de hand bleef
van de PPP. In 1992 won de PPP de verkiezingen en sindsdien is het leven voor de
Hindostanen van Guyana sterk verbeterd.
In Trinidad stichtte de Sanatan Dharm Maha Sabha in de jaren vijftig de People's
Democratic Party (PDP), die onder leiding kwam te staan van de Hindostaanse
zakenman Bhadase Sagan Maraj. Maar de politiek van Trinidad werd in die jaren
gedomineerd door de Creoolse leider Dr. Eric Williams met zijn People's National
Movement (PNM). Hij was de grote leider van Trinidad en Tobago toen dit land op
1 augustus 1962 onafhankelijk werd.
Wat het gezag van Williams vergrootte, was dat veel vooraanstaande Ārya Samājī's
en christen-Hindostanen kozen voor zijn PNM. Maar op 6 november 1995 wist de
Hindostaan Basdeo Panday met zijn United National Congress (UNC) de verkiezingen
te winnen. Panday lukte het omgekeerde van Eric Williams, omdat hij in staat was
veel Creolen naar zijn UNC te trekken. Maar eind december 2001 moest hij aftreden,
nadat het UNC en de PNM bij de verkiezingen een gelijk aantal zetels hadden behaald.
Het bijzondere van Trinidad is dat de overheid het religieuze organisaties mogelijk
maakte subsidie te verwerven voor de stichting van scholen. Met name de Maha
Sabha heeft daar flink gebruik van gemaakt. Want in 1978 waren er 52 hindoescholen
op het eiland, 41 van de Sanatan Dharm Maha Sabha, 9 van de Arya Pratinidhi
Sabha of Trinidad en 2 van de Kabir Panth Association, een kleine organisatie van
aanhangers van de Indiase dichter Kabir (1440-1518). Daarnaast waren er 15
moslimscholen en 282 christelijke scholen (Forbes, 1985: 243 n. 2). Het aantal scholen
van de Ārya Samāj is later minder geworden.
Deze schets van de politieke situatie in de drie landen met de grootste Hindostaanse
gemeenschap in West-Indië, maakt duidelijk dat in al deze landen de positie van de
Hindostanen sterk verbeterd is. Sterker nog, het werd zowel in Trinidad als in Guyana
en Suriname geleidelijk aan duidelijk dat het onmogelijk is het land goed te regeren
wanneer de Hindostanen buitenspel worden gezet.
Dat creëerde nieuwe mogelijkheden. Hindoeïsme en islam zijn bloeiende religies
gebleven. In de jaren zestig en zeventig leek het hindoeïsme in Trinidad enigszins
op zijn retour, maar in de jaren tachtig was daar een grote revival.

Fragmentatie
In Suriname maakten met name de moslims in de jaren zeventig een hele moeilijke
periode door. Dat begon toen de Surinaams Islamitische Vereniging de Pakistaanse
maulana Alim Siddiqi uitnodigde om in Suriname een aantal lezingen te houden. De
soennieten hoorden dit en zij gingen naar vliegveld Zanderij om daar Alim Siddiqi
op te vangen en hem te vertellen dat degenen die hem hadden uitgenodigd a madi
's waren en dat hij daar dus geen lezingen kon gaan geven. Hij zou zijn lezingen bij

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

hen moeten houden. Alim Siddiqi weigerde gezien zijn afspraak met de SIV om met
deze soennieten mee te gaan. Hij besloot zijn intrek te nemen in het Park Hotel in
Paramaribo en hij hield daar zijn lezingen. Ondertussen probeerde hij beide groepen
met elkaar te verzoenen. Maar dat mislukte.
Later kwam zijn zoon Nurani en die begon
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scherp onderscheid te maken tussen soennieten en a madi's. Bij dit onderscheid
ging het echter niet zozeer om verschillen in de leer, maar om verschillen in bepaalde
praktijken. Zo was het onder de a madi's in Suriname gewoonte geworden dat de
vrouwen naar de moskee gingen en in de moskee ook het woord konden voeren over
zaken die de Korān betroffen, en dat zij in de begrafenisstoet meeliepen naar de
begraafplaats. Nurani vond dat verkeerd en maakte dat tot de grote punten van verschil
tussen de a madi's en de soennieten, terwijl het hier in feite ging om bepaalde
gebruiken die door de invloed van de hindoes de Surinaamse islam binnen waren
geslopen.
Het leidde tot diep tragische situaties. Want de mensen die uit onwetendheid in
het kamp van de a madi's terecht waren gekomen, werden door de andere soennieten,
verenigd in de Surinaamse Moslim Associatie Ahle Sunnat Wal Jamaat-Hanafi,
streng veroordeeld, zo streng dat de soennieten niet meer bij hun familieleden en
vrienden uit het andere kamp over de vloer wilden komen.
In de jaren tachtig kwam maulana Abdul Wahab Siddiqi naar Suriname. Hij was
afkomstig uit Engeland en hij gaf allen die uit onwetendheid a madi geworden
waren de ruimte om tot inkeer te komen en zich door middel van een zogenaamd
taubat-ritueel weer aan te sluiten bij de soennieten. Het belangrijkste punt van
discussie was toen de vraag of een varken beter was dan een a madi. Nurani zei
namelijk dat een varken beter was dan een a madi en dat je daarom absoluut niet
met a madi's om moest gaan. Maar Wahab zei dat een a madi beter was, omdat
een a madi zich nog kon bekeren en een varken niet. Nurani was daar erg boos over
en heeft vervolgens een fatwa tegen Wahab uitgesproken. Wahab is inmiddels
overleden.
Ondertussen zijn de diepe kloven tussen de verschillende groepen moslims nog
niet gedicht. Wel is er in 1978 een nieuwe islamitische vereniging opgericht, de
Surinaamse Islamitische Organisatie (SIO). Deze vereniging is een afsplitsing van
de SIV. Zij kiest voor een onafhankelijke islam die geen keuze maakt tussen
soennieten en a madi's. Voor hen is Mirza Ghulam Ahmad niet meer dan een
hervormer. In deze vereniging wordt ook Sranan en Nederlands gebruikt en daardoor
is zij toegankelijker voor Creolen. Zij oriënteert zich tegenwoordig op Saoedi-Arabië.
Ook de SMA kreeg te maken met een afsplitsing. Dat werd de Sadar Anjuman
Akajat Islam, die later zijn naam veranderde in Surinaamse Moslim Federatie. Deze
organisatie richt zich meer op Libië.
In de kring van de Surinaamse Ārya Samāj ontstonden eveneens nieuwe
verenigingen, maar deze bleven meestal erg klein. Bovendien is de Arya Pratinidhi
Sabha Suriname bijna verdwenen, zodat op dit moment de vereniging Arya Dewaker
in de kring van de Ārya Samājīs verreweg de belangrijkste organisatie is geworden.
Dat wordt nog onderstreept door de opening op 11 februari 2001 van een prachtige
nieuwe hoofdtempel aan de Wanicastraat in Paramaribo. Ondertussen werd de
monopoliepositie die de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname onder de
sanatanī's bezat, in deze periode sterk aangetast. Dr. Radjnarain Mohanpersad Nannan
Panday liet na zijn benoeming tot voorzitter in 1968 geen enkele grote
ledenvergadering meer houden. Velen in de Maha Sabha hadden het gevoel dat hij
de organisatie alleen gebruikte voor zijn politieke ambities. Behalve voorzitter van
de Maha Sabha was Nannan Panday tot eind december 2001 immers ook een van
de twee ondervoorzitters van de VHP. Vandaar dat er onvrede ontstond en dat er in
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de jaren tachtig en negentig een aantal onafhankelijke sanātanī-verenigingen werden
opgericht (Bakker 1999: 99-100 en 106-110).
Ondertussen ontstonden er ook andere hindoeverenigingen. Het meest aan de weg
tim-
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merden de groepen die zich lieten leiden door de Indiase guru Sai Baba (Bakker
1999: 49-54 en 117) en de Brahma Rishi Gayatri Sansthān (voor 1996 de Gayatrie
Parivar Suriname). De Brahma Rishi Gayatri Sansthān werd in 1979 opgericht.
Deze beweging heeft een grote eerbied voor de hindoegodin Gāyatrī en reciteert
tijdens haar bijeenkomsten veelvuldig de Gāyatrimantra. In haar opvattingen over
het kastestelsel staat de vereniging dichtbij de Ārya Samāj. Als gevolg daarvan neemt
de Brahma Rishi Gayatri Sansthān een positie in tussen de Sanātan Dharm en de
Ārya Samāj. De beweging heeft een grote mandir in Paramaribo (Bakker 1999:
112-116).

Veranderingen
In ritueel opzicht maakte het hindoeïsme in Suriname een aantal veranderingen door
waardoor de religie beter aangepast raakte aan de urbane samenleving van Paramaribo.
Zo werd het mogelijk om de jag, die vroeger zeven dagen duurde of langer, in het
weekend te houden. Een dergelijke jag duurde dan niet meer dan drie dagen. Wanneer
men op vrijdagavond begon, was men op zondagavond klaar. Op die manier hoefde
niemand meer vrije dagen op te nemen van zijn werk. Ook de rituelen rond het
overlijden zijn nu dikwijls zover ingekort dat de familieleden die uit Nederland zijn
overgekomen alle plechtigheden kunnen bijwonen voordat zij met het vliegtuig naar
Europa terugkeren. Verder begonnen de hindoes in navolging van de Creolen eveneens
hun verjaardag te vieren, vooral wanneer sprake was van een bigi jari, ofwel een
kroonjaar. Nogal wat Creolen vieren een dergelijke verjaardag met een kerkdienst
aan huis. De hindoes doen dat nu ook, maar dan met een jag of een kathā. In
combinatie met de gewoonte om op zondag naar de tempel te gaan mogen we dan
ook concluderen dat de hindoes in Suriname - en waarschijnlijk ook in Trinidad en
Guyana - in hun religie in een aantal opzichten het patroon zijn gaan volgen van de
Creoolse christenen in hun land.
Een opvallend fenomeen is de herleving van de eredienst voor Kālī. Deze cultus,
waarbij geiten worden geslacht en het bloed daarvan wordt geofferd aan de godin
Kālī, leek in de jaren vijftig en zestig op zijn retour. Maar de eredienst heeft zowel
in Suriname als in Trinidad een revival doorgemaakt, want in beide landen verschenen
nu voor het eerst ook tempels voor Kālī.3. In Suriname zijn het echter de Guyanezen
die in de eredienst voor Kālī domineren. Voor wat betreft de Caraïben is Guyana
immers het grote centrum van deze cultus, met name Albion Village en Port Mourant.
In Albion Village werd al in de jaren twintig een tempel voor Kālī gebouwd. Elk
jaar wordt daar een zogenaamde Big Puja georganiseerd waar honderden mensen
naar toe komen. Een belangrijk motief om een dergelijk ritueel te bezoeken is dat
talloze bezoekers de verwachting koesteren dat daar mensen genezen kunnen worden
(Bassier 1977: 12; Stephanides & Singh 2000: 10, 15). De oorsprong van de Kālīcultus
ligt in feite bij de Tamils, die afkomstig zijn uit Zuid-India.4. Er zijn naar Guyana
naar verhouding veel meer Tamils gekomen dan naar Trinidad en Suriname. De
leiders van de Maha Sabha en de Ārya Samāj moeten echter van deze pūjā voor Kālī
niets weten (Bakker 1999: 121-137). En daarmee namen zij opvallend genoeg dezelfde
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houding aan als de leiders van de meeste Surinaamse kerken tegenover de van
oorsprong Afrikaanse winti-rituelen.
Bij de moslims hebben de ontwikkelingen op ritueel gebied evenmin stilgestaan.
Want het taziyah-feest dat in het begin van de jaren tachtig nog gevierd werd (Vernooij
1984: 14) is nu verdwenen (De Boer 2001). In Guyana schijnt het al uitgestorven te
zijn in de jaren vijftig (De Boer 2001). Volgens Brackette Williams ver-
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dween het in Guyana, omdat de moslimleiders de gecreoliseerde vorm daarvan niet
accepteerden. De oorzaak daarvan was dat de banden van de Guyanese moslims met
de moslims elders in de wereld sterker werden. Zij noemden de vorm die dit feest in
Guyana had aangenomen, ‘rum tadjah’ (Stephanides & Singh 2000: 31). Welmoed
de Boer suggereert iets soortgelijks. Zij beweert dat het feest in Suriname verdwenen
is, omdat de moslims zich door een betere opleiding een grotere kennis van de islam
verwierven. Bovendien nam de invloed van de beter opgeleide maulvi's van de
soennieten toe. En zij beschouwden het vieren van taziyah als ‘afgoderij’, aangezien
de gebeden bij dit feest niet alleen tot God gericht waren maar ook tot de dode ziel
van Husein (De Boer 2001).
In Trinidad is deze vorm blijkbaar wel geaccepteerd. Want daar is ditzelfde feest
uitgegroeid tot een van de grootste feesten die de Hindostanen daar kennen. Ook
leden van andere bevolkingsgroepen vieren dit feest mee. Het heet daar alleen hosay
en het heeft een carnavalsachtige sfeer gekregen (Meyers 1998: 64-65). Welmoed
de Boer veronderstelt echter dat het voortbestaan van dit feest in Trinidad vooral te
maken heeft het relatief grote aantal sji'ietische moslims op dit eiland. Er wonen daar
nog vijfhonderd. In Suriname zijn ze nagenoeg verdwenen (De Boer 2001).
Deze gang van zaken roept ook vragen op voor het holī-feest. Want ook daar vloeit
de drank overvloedig, terwijl er tegelijkertijd duidelijke tendensen zijn om ook de
niet-Hindostaanse medeburgers in de viering te betrekken. Het is bekend dat veel
hindoeleiders problemen hebben met deze vorm van holī vieren. Toch betekent dat
tot op heden niet het einde van de viering van dit feest. Is dat omdat het hindoeïsme
een ander type religie is dan de islam, minder gebonden aan wetten en regels, zoals
imām Haselhoef zei? Holī heeft ook elders een uitbundig karakter. Of betekent het
dat de invloed van de Indiase hindoe-organisaties op de gang van zaken in de
Caraïbische landen kleiner is dan die van de internationale moslimorganisaties?

Tot Slot
Aan het einde van dit artikel moeten nog twee dingen naar voren worden gebracht.
Het eerste heeft te maken met de Indiase films. Deze films zijn van onschatbare
waarde geweest voor het behoud van de Hindostaanse cultuur en religie, en dan
vooral de hindoereligie. In Guyana wordt wel beweerd dat zonder deze films de
hindoereligie daar verdwenen zou zijn. Maar dat leidt ook tot andere consequenties.
De film zet nogal eens de norm voor wat er in godsdienstig opzicht in De West
gebeurt. Zo kregen in Suriname de pa
its na de vertoning van de film van
Ramanand Sagar over het Rāmāya a in 1993 en 1994 vragen waarom zij in bepaalde
passages uit dit epos afweken van wat de mensen in de film hadden gezien.
Het tweede heeft te maken met grote behoefte van de Hindostanen vandaag aan
de dag om ook hun emoties in hun geloof kwijt te kunnen. De christelijke
pinkstergemeenten en volle evangeliegemeenten met hun zeer emotionele uitwerking
van het christelijk geloof trekken meer Hindostanen dan de rooms-katholieke kerk
en de Evangelische Broedergemeente ooit gedaan hebben. Verder zou de opkomst
van de groepen rond Sai Baba hier eveneens mee te maken kunnen hebben. Want in
de Sai-Babagroepen wordt meer aandacht besteed aan de emotie in het hindoegeloof.
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En dan wil ik de terugkeer van de eredienst voor de godin Kālī hier niet onvermeld
laten. Ook daar kunnen immers heel wat mensen hun emoties kwijt in een religieus
kader gestempeld door het hindoeïsme.
We kunnen in het hindoeïsme in Suriname. Trinidad en Guyana vijf trends
onderscheiden.
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De eerste trend is de opkomst van de pa
its, die ten koste is gegaan van de guru's.
De tweede trend is de neiging om in een aantal opzichten een voorbeeld te nemen
aan het Creoolse christendom. De derde trend is het verdwijnen van het kastenstelsel.
In feite is het na zo dat in Suriname alle Hindostanen met elkaar één kaste vormen.
Daaraan moet echter worden toegevoegd dat de brahmanen duidelijk hun best doen
om binnen de hindoegemeenschap de eerste viool te blijven spelen. De vierde is de
nieuwe belangstelling die is gegroeid voor de gedachten van vooraanstaande Indiase
hindoedenkers als Rāmāk
a (1836-1886), Vivekānanda (1863-1902) en Mahātmā
Gāndhi (1869-1948). De laatste trend betreft de behoefte aan emotie ook in de religie,
maar dan in een vorm die past bij de moderne tijd. De bhakti met het zingen van
bhajans dat daarbij hoort zoekt nieuwe wegen en vindt die binnen het hindoeïsme
in de groepen van Sai Baba en bij de eredienst voor Kālī, of daarbuiten bij christelijke
kerken als de pinkstergemeenten en de volle-evangelie-gemeenten.
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Eindnoten:
1. Voor dit artikel zijn verschillende mensen geïnterviewd: Imām A.R.F. Haselhoef, 9 mei 2001;
M.I. Taus, 31 mei 2001; en D.A. Maddoe, 5 juni 2001. Verder is gebruik gemaakt van materiaal
dat ik verzameld heb voor de studie voor mijn boek Hindoes in een creoolse wereld.
Uiteraard is er in dit artikel geen ruimte om die ontwikkeling tot in detail weer tegeven. Degenen
die zich verder willen verdiepen in het Surinaamse hindoeïsme verwijs ik naar de boeken van
De Klerk of naar mijn eigen Hindoes in een creoolse wereld. Over de Hindostaanse islam in
Suriname is een dergelijke studie nog niet verschenen.
2. Straat in Paramaribo die uitkomt op de Surinamerivier.
3. De tempel voor Kālī in Suriname staat in Mariënburg. In de jaren negentig werden daar elk half
jaar rituelen verricht, zie Bakker 1999: 125-130. Op Trinidad gebeurde iets anders. Daar claimden
de hindoes aan het einde van de negentiende eeuw dat de heilige maagd Maria in de gestalte
van La Divina Pastora in de rooms-katholieke kerk van Siparia in het zuiden van Trinidad in
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feite de godin Kālī was. Daarom begonnen zij in grote aantallen deel te nemen aan de vieringen
die de kerk organiseerde op Goede Vrijdag. Maar nu zijn op dit eiland ook echte Kālī-tempels
gebouwd (Niehoff & Niehoff, 1960: 155-156; Jha. 1989: 228; Boodoo 2000: 68-69; Prorok
1990: 173, 343-344).
4. De Tamils vereren de godin Mariamma. Uit de eredienst voor deze godin heeft zich in Guyana
de zogenaamde Kālīmāīpūjā ontwikkeld, de eredienst voor Kālī (Singh 1995: 49, 83-99;
Stephanides & Singh 2000: 12).
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Yvon van der Pijl
Een klein verhaal over winti
De nazaten van de Afrikaanse slaven in Suriname, etnisch onderscheiden in grofweg
Marrons of Bosnegers enerzijds en Creolen anderzijds, kennen een verre van
eenduidige wordingsgeschiedenis. De zogenoemde Afro- of Afrikaans-Surinaamse
identiteit is mede daarom, in weerwil van haar bindende connotatie, bijzonder
meervoudig en heterogeen.1. Toch kunnen bepaalde fenomenen wel degelijk onder
een min of meer gemeenschappelijke Afro-Surinaamse noemer worden gebracht. Zo
gaan een aantal voor Afro-Surinamers essentiële levens- of wereldbeschouwelijke
zaken terug op eenzelfde punt van oorsprong, namelijk de veelvormige
religieus-kosmologische erfenis die met de slavernij vanuit West-Afrika is
meegenomen en die zijn weerslag vindt in de winti-cultus of -kulturu. De thematiek
van mijn promotie onderzoek ‘Afro-Surinaamse percepties, praktijken en rituelen
rondom dood en rouw’ ‘dwong’ mij me al in een vroeg stadium te verdiepen in de
wonderlijke wereld der winti, aangezien bijvoorbeeld voorouders en overledenen,
of beter gezegd hun geesten (kabra, yorka), een vooraanstaande plaats in kunnen
nemen bij overlijdens- en begrafenisrituelen en het rouwproces. Dit artikel is het
resultaat van een kleine zoektocht naar de concepties van winti in de meer of minder
toonaangevende literatuur die over dit onderwerp bestaat. Hierbij ligt de nadruk op
de inrichting van winti als religieus-spiritueel complex. Het therapeutisch complex,
waarin onder andere de rol van de duman en het belang van magische- en
natuurgeneeswijzen worden belicht, krijgt in deze bijdrage weinig aandacht.2.

De Wereld der winti
Tijdens mijn veldwerk in 1999 en 2000, hoofdzakelijk in (Groot-)Paramaribo,
herkende ik veel uit de literatuur over winti, maar tevens ontdekte ik haar
tekortkomingen of leemtes. Ondanks de nadruk die sommige auteurs leggen op de
variatie en de verscheidenheid, wordt winti meestal met een enorme stelligheid en
waterdichtheid gepresenteerd. De praktijk echter is nog het beste te vergelijken met
een prisma, dat (gefragmenteerd) zicht biedt op de vele kleine en grote verhalen en
waarheden van talloze ervaringsdeskundigen en ‘experts’, zoals de sabi-, du-, bonu-,
dresi-, obia- en lukuman. Winti is kort gezegd een praktijkreligie, waarin de
particuliere interpretatie hoogtij viert. Verder hangt in academische beschrijvingen
van en beschouwingen over winti nog immer een zweem van exotisme en bestaat er
dikwijls een overdreven aandacht voor ‘traditie’ en ‘authenticiteit’, terwijl de
alledaagsheid ervan zelden een wetenschappelijk betoog waardig lijkt.3. Wellicht
kunnen ‘kenners’ zich niet of maar ten dele vinden in de hierna volgende abstracties
uit ‘de literatuur’. Bovengenoemde redenen samenhangend met de dichotomie tussen
exotisme en alledaagsheid en die met betrekking tot de beslistheid versus particuliere
interpretaties zijn hier ongetwijfeld debet aan. Ook ik presenteer hier een onvolledig
verhaal, op een bepaalde wijze verteld en vele malen minder complex dan de grillige,
veelvormige werkelijkheid. Het vormt desalniettemin een betekenisvolle weergave
van de beelden en begrippen van winti zoals die bestaan in de geschreven,
wetenschappelijke realiteit.
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In een gesprek over religieuze beleving en het probleem van ambivalentie en
ondoorzichtigheid kwam één van mijn informanten, een theoloog, eens met de
volgende, misschien merkwaardige stelling: ‘Creolen? 99% christen en 100% winti.’
Zonder hier in te gaan op de absolute geldigheid van deze uitspraak, lijkt me een
uiteenzetting over winti - als reëel en belangrijk onderdeel van de Afro-Surinaamse
religieuze en spirituele beleving - op zijn plaats in dit themanummer. Oók al moeten
we hier terugvallen op (mijn beschrijving en interpretatie van) ‘de literatuur’ en haar
onvolledige, wellicht eenkennige blik op de winti-werkelijkheid.4.

Wat is Winti?
Winti omvat een complex geloof in of ervaring met goden, (voorouder) geesten en
magisch-religieuze praktijken, die raakpunten hebben met diverse
‘extra-godsdienstige’ domeinen. Winti heeft haar oorsprong, zoals gezegd, in het
Afrikaanse verleden van de naar Suriname gedeporteerde slaven en is aldaar van
generatie op generatie mondeling overgeleverd. Momenteel bestaan er in Suriname
verschillende vormen van winti-beleving, daar winti in de loop van de eeuwen is
(om)gevormd door, of aangepast aan, de heersende maatschappelijke omstandigheden
en invloed heelt ondergaan van diverse religieuze overtuigingen, met name die van
het Christendom.5.
Winti wordt niet zelden aangeduid als dé Afro-Surinaamse religie of godsdienst.
Dit is echter wat kort door de bocht en om verschillende redenen misleidend.
Allereerst omdat het verschijnsel winti niet samenvalt niet heersende, westerse
opvattingen over religie. Winti is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de grote
wereldgodsdiensten, een louter orale, niet gecanoniseerde wereldbeschouwing zonder
centraal gezag. Winti-geloof is, met andere woorden, nergens vastgelegd en kan op
elk moment door elke aanhanger anders geïnterpreteerd worden, bovendien is het
een uitgesproken ervarings- en praktijkgerichte levensbeschouwing, die zelden
systematisch onder woorden wordt gebracht.6. Er bestaat nogal wat regionale variatie,
zoals het verschil tussen winti in het binnenland en winti in de stad en districten,
hetgeen historisch zo is gegroeid, maar ook individuele verschillen zijn niet ongewoon
(Van Raalte 1988; Van Wetering 1988; Venema 1992; Hoogbergen 1998). Daarnaast
heeft de term winti, naast de behoorlijk onstelselmatige inhoud van geloof, levensof wereldbeschouwing, ook nog de betekenis van goden of geesten, wind, adem en
bezetenheid. Letterlijk betekent ‘winti’ wind en geeft het aan dat goden en geesten,
net als de wind, onzichtbaar zijn, maar zich snel voort kunnen bewegen en bezit
kunnen nemen van mensen en natuurlijke verschijnselen, zoals bomen en dieren
(Wooding 1972: 155). Het woord winti is door de verschillende betekenislagen, net
als andere woorden uit het Sranantongo, bijzonder context afhankelijk. Resumerend
wordt het woord winti grofweg op drie verschillende manieren gebruikt, namelijk
om het geloof aan te duiden, om de goden of geesten te noemen en om de staat van
‘het in bezit genomen zijn door een god’ aan te geven (Stephen 1985). Ten slotte,
beweegt winti zich niet exclusief binnen het domein van de godsdienstigheid, maar
bestrijkt ze een welhaast oneindig terrein dat zich uitstekt van religieus-magische
praktijken en culturele aspecten tot sociale, economische, zelfs politieke relaties en
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zaken, als ook medisch-psychologische praktijken.7. De ‘definitie’ van Wooding
(1972), waaraan veelvuldig gerefereerd wordt in de literatuur, is dan ook mijns inziens
verre van toereikend om het complexe geloof in en de beleving van winti te begrijpen.8.
Aangezien winti zich kan manifesteren en betekenis kan hebben in de vele aspecten
van het dagelijks leven - in relaties, werk, welzijn en gezondheid,
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binnen de ontelbare aspecten van leven en dood - zal een Afro-Surinamer eerder
spreken over mi kulturu, en in deze zin zou ik winti ook graag willen beschouwen:
winti als cultuuruiting, geworteld in een, zoals we nog zullen zien, in hoge mate
kneedbaar, complex of kosmologie van goden, geesten, magisch-religieuze en
sociaal-culturele praktijken, die zowel in het licht van de Afrikaans-Surinaamse
historie, als binnen een brede maatschappelijke context benaderd dient te worden.

Kosmologie
Wat wordt aangeduid als winti is dus een bont agglomeraat van opvattingen,
betekenissen en praktijken, dat per persoonlijke achtergrond of voorkeur, regio én
historische periode sterk verschilt. Gezien de heterogeniteit binnen de
Afro-Surinaamse geschiedenis en traditie, en het betrekkelijke isolement van de
verschillende regio's is het uiteraard niet erg verwonderlijk dat de verschillen
aanzienlijk zijn. Des te opmerkelijker is het eigenlijk dat er ondanks de vele
verschillen toch nog zoiets als een gemeenschappelijk grondpatroon bestaat (Van
Wetering 1988; Van Raalte 1988; Venema 1992). Dit grondpatroon moet volgens
Price (1976: 20) binnen betrekkelijk korte tijd en in een vroeg stadium tot stand
gekomen zijn. Het bestaan van zo'n gedeeld fundament is overigens ook een
belangrijke oorzaak van het feit dat velen winti als een solide Afro-Surinaamse religie
wensen te beschouwen. Zoals hierboven aangegeven, is mij dat iets te voorbarig,
maar dat er zoiets als een grondpatroon bestaat en bovendien nog steeds in een
betrekkelijk elementaire vorm, valt niet te ontkennen. Dit zogenaamde grondpatroon
heeft zijn oorsprong voornamelijk in West-Afrika en heeft het karakter van een
‘dubbeldekker’, zoals Van Wetering het uitdrukt. Deze metafoor wil zeggen dat de
winti kosmologie grofweg twee lagen omvat: bovenaan bevindt zich het opperwezen,
beneden vertoeft een veelheid aan goden en geesten (Van Wetering 1988: 20).
Overigens wordt winti ook regelmatig gepresenteerd als een triarchie, bestaande uit
bovennatuurlijke, voorouderlijke en menselijke aspecten. In de volgende paragrafen
zullen de verschillende hoofdrolspelers uit de grondslagen van de winti kosmologie
de revue passeren.

Goden en geesten
Boven aan de winti hiërarchie staat de oppergod, het hoogste geestelijke wezen
bekend als Anana, Gran Gado of (Anana) Keduaman Keduapon. Anana, een
Fante-Akan aanduiding voor God de Schepper (zie Wooding 1972: 122, 156), heeft
de hemel en aarde geschapen. Nadat Anana alle zichtbare en onzichtbare, de materiële
en geestelijke, wezens en dingen geschapen had, heeft dit wezen zich teruggetrokken
van de aarde en bemoeit zich sindsdien niet direct meer met aardse aangelegenheden.
Hoewel Anana een Afrikaanse term is en (dus) Afrikaanse wortels heeft, stellen
de meeste winti-aanhangers, die praktisch allemaal ook christen zijn (hierover later
meer), dit opperwezen gelijk met de christelijke god.9.
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Anana heeft het reilen en zeilen van de wereld overgelaten aan antropomorfe
hogere en lagere goden of geesten, de winti.10. Deze winti zijn ofwel meegevlogen
met de slavenschepen uit Afrika naar Suriname (de nengrekondre winti of krioro
winti), of in Suriname zelf aangetroffen door de toenmalige slaven (basra winti). Zij
hebben van hun oppergod het vermogen gekregen om te scheppen, maar deze
scheppingen blijven uiteindelijk individuele kwaliteiten van Anana, zonder wie niets,
mogelijk is. Deze macht om zowel te scheppen als te breken, neemt een belangrijke
plaats in binnen de winti metafysica en zou direct verband hebben met
West-Afrikaanse religieuze tradities (Wooding 1972: 122, 154).
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De winti zijn verdeeld over vier pantheons, die overeenstemmen met de elementen
‘waar de aarde uit bestaat’ (Stephen 1985); de aarde, de lucht, het water en het bos.
Aan het hoofd van het aardepantheon staat Mama Aisa, de moeder van de grond of
aarde. Het element aarde is een symbool van standvastigheid, eeuwigheid en
vruchtbaarheid en lijkt in de winti cultus het belangrijkst te zijn (ibid.). Mama Aisa
wordt vaak als hoogste winti beschouwd en zelfs als moeder van andere winti, hoewel
Anana uiteindelijk alle winti heeft geschapen. Zij wordt als een typische oermoeder
voorgesteld: niet alleen symboliseert zij moeder natuur, ook vertegenwoordigt zij de
sociale en biologische aspecten van het moederschap, in dromen kondigt zij vaak
zwangerschap aan (Venema 1992). Aisa's echtgenoot Loko (Tate Loko of Papa Loko)
is een andere gronwinti (een god van het aardepantheon). Verder kent dit pantheon
gron ingi, dit zijn bovennatuurlijke wezens van Indiaanse afstamming, leba-winti en
verder alle goden en geesten die ‘inwonen’ bij Mama Aisa, in wier directe dienst zij
slaan (zie o.a. Wooding 1972: 175-178; Stephen 1985: 33-34).
De hoofdgod van het luchtpantheon is Opete (de gier), die een aantal broers heeft:
Yaw, Awese en Aradi Kromanti, Andere tapuwinti, goden van de lucht, zijn Sofiabada
(Gisri Kromanti), Tando Kromanti en Dyebri (of Dyani) (zie Wooding 1972: 159-169;
Stephen 1985). Wooding noemt de goden van het luchtpantheon hoge goden, daar
zij de ‘hoge zwarte adel’ zouden vertegenwoordigen. Zij schijnen verder erg populair
te zijn (in ieder geval in de Para), omdat zij rechtstreeks uit Afrika afkomstig zijn.
Het element lucht symboliseert verandering, vluchtigheid, wijsheid en vernietiging
en de kleuren die men met de luchtgoden associeert zijn wit, blauw en zwart.
De goden die tot het bospantheon behoren, worden busu-winti of busi-gadu
genoemd en er zijn er legio (zie Wooding 1972: 185-200). Er bestaat overigens niet
altijd eenduidigheid met betrekking tot de plaats van goden in bepaalde pantheons.
Zo beweert Wooding dat de gron ingi, papawinti (dagwe), vodu, akanta(ma)si, apuku,
busi ingi en bakagron Aisa tot het bospantheon behoren, terwijl veel van de
informanten van Gloria Wekker (1994) deze goden tot het aardepantheon rekenden.
Het bospantheon blijkt echter ook wel eens als onderdeel van het aardepantheon te
worden beschouwd (zie bijvoorbeeld Stephen 1985, 1986), waardoor het onderscheid
aarde-bospantheon wordt opgeheven.
Het laatste pantheon, tenslotte, is dat van de watergoden, de watra-wenu, waaronder
watra mama, watra papa, watra apuku, watra kromanti, watra ingi, watra aboma
en Sefari (de zeekoning Balinsa) (zie Wooding 1972: 178-184). Water
vertegenwoordigt welstand, reinheid, vruchtbaarheid, verdiensten en is tevens het
symbool van leven en dood (verdrinking) (Stephen 1985).
Opvallend binnen de goden- en geestenwereld is verder de identificatie van slangen
met goden en geesten. De slang heeft verschillende betekenissen en hoewel
slangengoden of slangenwinti duidelijk behoren tot een Surinaams pantheon
(aarde-pantheon), is een Afrikaanse achtergrond (Ghana, Benin) aantoonbaar (Stephen
1985; Stephen 1986; Hoogbergen 1998).11.
Naast bovengenoemde verdeling in de vier (of drie) verschillende pantheons,
worden winti ook regelmatig onderverdeeld in verschillende ‘klassen’ (ook deze
onderverdeling kent overigens nogal wat weerstand). Allereerst wordt er gesproken
van de ‘hogere’ winti of ‘opper’-winti, dit zijn onder andere de verschillende
aisa-winti en papa-winti. Over het algemeen hebben de hogere winti een sterker
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moreel besef en zijn ze meer gesteld op rituele reinheid, bovendien zijn zij, in
tegenstelling tot de zogenoemde lagere winti, niet magisch manipuleerbaar (Venema
1992). Ten tweede zijn er de ‘mid-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

80
denklasse’ winti, zoals bijvoorbeeld de leba-winti. Zij zijn voornamelijk van goede
aard, maar kunnen ook voor boosaardige doeleinden opgeroepen worden. Ten slotte
treffen wij de lagere winti aan, waaronder voornamelijk de boosaardige winti met
kwade bedoelingen worden verstaan. Hun taak bestaat er dan ook vaak uit om mensen
op een dwaalspoor te brengen (Stephen 1985: 35). De in verschillende klassen
ondergebrachte winti zijn overigens wel met elkaar verbonden: lagere winti zijn als
‘knecht’ verbonden met hogere winti en meestal trekken winti veel samen op (Venema
1992; Stephen 1985).
De verschillende winti zijn voor winti-aanhangers erg belangrijk; zowel Bosnegers
als Creolen proberen de winti altijd gunstig te stemmen. Ze proberen hen te gebruiken
voor zaken als jacht en landbouw, in de liefde en bij persoonlijke, familie of relationele
problemen. De winti geven kennis en tradities door van de voorouders en hebben
hun eigen persoonlijkheidskenmerken of identiteit (Stephen 1985: 38) en hun goede
en kwade kanten. Zo zijn er bijvoorbeeld winti die veel van plezier houden, van feest,
drank en seks, zoals de motyo ingi (letterlijk: hoer indiaan), of juist erg gesteld zijn
op properheid, zoals leba, de winti die de erven schoonhoudt. Verder kan het gedrag
van winti worden beïnvloed door de gedragingen van mensen, zowel in positieve als
in negatieve zin.
Alle winti kunnen een mens als medium kiezen en haar of hem in trance brengen.
Wanneer iemand (vaker vrouwen dan mannen) in trance wordt gebracht of in bezit
wordt genomen, dan wordt deze persoon ‘bereden’ door zijn of haar winti, zij of hij
wordt dan als asi (letterlijk: paard) betiteld (Wooding 1972: 146).12. Veel mensen
hebben niet één, maar meerdere winti, hoewel dit niet wil zeggen dat mensen door
al hun winti in trance worden gebracht. Winti kunnen zich namelijk ook op andere
manieren manifesteren, zoals in dromen. Ook uit bepaalde neigingen, bijzondere
vermogens of divinatie kan blijken dat iemand een winti heeft. De rol die een winti
in iemands leven speelt, kan sterk variëren en is veelal leeftijdsafhankelijk: winti
worden meestal verzocht kinderen met rust te laten en het is meestal pas op latere
leeftijd dat winti ‘doorkomen’. Mensen kunnen een harmonieuze relatie met hun
winti hebben, waarmee gezondheid, voorspoed en bescherming worden geassocieerd,
maar ze kunnen ook een slechte, niet harmonieuze of zelfs verstoorde relatie met
hun winti hebben, hetgeen de kans op ziekte zou vergroten en allerlei andere ellende
zou veroorzaken. Een winti kan iemand zelfs te schande zetten door hem of haar te
pas en vooral te onpas, op een meestal onbeheerste manier, in trance te brengen. Ook
worden bepaalde persoonlijkheidskenmerken dikwijls op rekening van een winti
geschreven en zouden relaties of gemoedstoestanden, zoals verliefdheid, door winti
beïnvloed of bepaald kunnen worden (Venema 1992).
Wanneer de winti ongunstig gestemd zijn en de harmonie tussen mens en winti
verstoord is, kunnen ernstige problemen ontstaan. Eén van de mogelijkheden is dat
de winti boos wordt (mandi) op zijn of haar drager en/of familie, hetgeen een straf
van de winti tot gevolg kan hebben. De verstoorde relatie met de winti dient
‘gerepareerd’ te worden en winti dienen sowieso van tijd tot tijd vereerd te worden,
hetgeen ze overigens meestal zelf in dromen, via tekens en trance aangeven. De
verering en het eventueel herstellen van een relatie gebeurt veelal op symbolische
wijze, meestal in de vorm van rituelen waaraan allerlei magische praktijken te pas
kunnen komen.13.
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Vaak verlangen de winti van hun dragers dat zij bepaalde taboes (treef, trefu) in
acht nemen, meestal voedseltaboes, en zijn ze erg gesteld op reinheid.14. Wanneer
voorschriften of taboes overschreden worden, kan men problemen verwachten met
de winti. Tevens kan een onjuiste
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levenswijze, zoals het bedrijven van zwarte of boze magie, ofwel wisi, dit veroorzaken
(Venema 1992).
Wisi kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, maar wordt voornamelijk
ingezet om de menselijke geest ten kwade te beïnvloeden, zodat allerlei verschijnselen
en kwalen op lichamelijk en psychisch gebied kunnen optreden. Veel
psychosomatische klachten worden door winti gelovigen dan ook aan wisi
toegeschreven. Wisi wordt hoofdzakelijk bedreven door ingewijden, maar in principe
is iedereen ertoe in staat. Wisi wordt daarom ook door velen gevreesd en niet zelden
als dreigement gebruikt om angst aan te jagen (Stephen 1985: 107). Het bedrijven
van wisi kan echter, naast een straf door de eigen winti, tot problemen leiden. Iemand
die een geest bezweert teneinde kwade plannen te realiseren, loopt het risico dat deze
bezworen geest zich tegen hem of haar keert. Dan wordt het een hebi (last), hetgeen
voornamelijk gebeurt wanneer iemand een winti ‘koopt’ en vervolgens ‘dient’ om
bijvoorbeeld snel rijk te worden. In het allerergste geval ontstaat er de gevreesde
kunu, de (eeuwige) vloek. De geest wordt in zo'n geval een wraakgeest, die de gehele
familie van een persoon kan terroriseren, met waanzin kan slaan en zelfs kan uitroeien.
Waarbij, tot overmaat van ramp, de geest van iedere dode wordt toegevoegd aan de
kracht van de kunu. Tot slot, kunnen problemen ontstaan met wisi wanneer van
buitenaf een winti op iemand wordt afgestuurd om onheil te stichten en deze winti
zich naast het beoogde slachtoffer tevens op familieleden van de persoon richt. Veelal
tracht wisi dan de zwakste schakel te treffen en dit zijn meestal kinderen (Venema
1992).15.
Naast de winti, met al hun goede en minder goede kanten, bestaat nog een andere
‘categorie’ geesten, ook wel die van menselijke geesten genoemd, die direct verbonden
is met de mens en zijn zielsleven.

Mens, ziel en geest
Mensen, als kinderen van de goden, zijn als het ware de derde link in de kosmologie
van de winti (Wekker 1994). Mensen worden binnen de winti levensbeschouwing
deels als biologisch en deels als geestelijk wezen begrepen en zijn als zodanig volledig
geïntegreerd in de kosmologie en verbonden met de goden en geesten (Wooding
1972: 122). Het biologische gedeelte van de mens bestaat uit het lichaam en het bloed
en is verbonden met de aardse ouders. Het geestelijke of spirituele menselijk wezen
bestaat uit de triade kra (ziel), dyodyo (bovennatuurlijke ouders van een mens) en
yorka (geest).16.
De kra, die ook wel yeye of het ‘eigen ik’ wordt genoemd, is vergelijkbaar met de
ziel of de goddelijke vonk in de mens en zetelt in het hoofd. Deze kra bestaat uit een
misi (‘juffrouw’, het vrouwelijke deel van de ziel) en een masra (‘meneer’, het
mannelijke deel van de ziel) en definieert samen met de dyodyo het verstand, de
persoonlijkheidskenmerken en mentaliteit van een mens (Wooding 1972).
De dyodyo zijn de goddelijke, bovennatuurlijke ouders, die een mens vanaf het
moment van conceptie beschermen. Ieder mens heeft twee dyodyo, namelijk een
mannelijke en een vrouwelijke, die hun aardse kinderen tot elke prijs beschermen,
waardoor ze nogal eens vergeleken worden met de christelijke beschermengel of
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engelbewaarder. Zowel de dyodyo als de kra worden in zekere zin begrepen als
mensen, met alle hebbelijkheden en onhebbelijkheden van dien. Tegenslag, ziekte
of ongeluk in het leven wordt niet zelden toegeschreven aan het feit dat iemand zijn
kra en dyodyo niet goed verzorgd heeft. Het is dan ook van groot belang om te weten
wat de kra of yeye van een persoon verlangt, waarbij het overigens kan gebeuren dat
de kra iets anders wil dan het ‘ik’ van een persoon. Het is daarbij mogelijk om ‘jezelf
als persoon’, je ‘ik’, even opzij te zetten om naar je
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kra te luisteren (Wekker 1994: 87).17. Een sterke kra krijg je door rein te leven en de
kra te vereren (opo yeye, ofwel ‘geest verhogen’). Dit kan je doen door bepaalde
rituelen uit te voeren of door ‘goed voor jezelf te zijn’, bijvoorbeeld door mooie
dingen voor jezelf aan te schaffen, zoals sieraden, kleding of huisraad. Een sterke
kra wordt tevens geassocieerd en heeft te maken met zelfrespect, zelfvertrouwen en
voor jezelf opkomen (Venema 1992: 74; Wooding 1972: 126).
Als derde spirituele aspect van de menselijke drie-eenheid vinden we de yorka.
De yorka is het geestelijk deel van het menselijk wezen dat naar het dodenrijk gaat,
waar het zich voegt bij de voorouders en overleden verwanten wanneer een mens
overlijdt. Een yorka is dus geen god, maar een geest van een overleden persoon.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de yorka de ervaringen die de mens tijdens
zijn leven heeft opgedaan behoudt en hiermee blijft voortleven in het dodenrijk
(Wooding 1972: 133). Zo heeft een persoon die tijdens zijn leven goed was, een
goede yorka, en een persoon die tijdens zijn leven slecht was, een slechte. Yorka
hebben de macht om hun familieleden te beschermen of te straffen en soms komt
een yorka nabestaanden lastig vallen. Ook komt het voor dat overleden personen
zich (nog) niet met de dood kunnen verzoenen en nog deel aan het leven willen
hebben, of dat de rituelen voor de dode niet goed zijn uitgevoerd, waardoor er geen
goede scheiding (prati) met de nabestaanden heeft plaatsgevonden en de geest van
de overleden persoon nog niet naar het dodenrijk kan vertrekken. In deze gevallen
kunnen geesten van overleden personen worden waargenomen, precies zoals zij
waren toen zij nog leefden. Goede yorka zijn mensen echter goedgezind en laten
zich niet gemakkelijk waarnemen. Ze worden vereerd door offers van voedsel en
door dansen aan het begin van een winti-prey. Boosaardige yorka daarentegen kunnen
mensen flink dwarszitten en kwaad doen. Als een yorka verschijnt, spreekt deze
altijd de taal die de overledene sprak toen hij of zij nog leefde, maar dan wel op een
nasale wijze waardoor het nauwelijks verstaanbaar is voor niet-ingewijden (Muler
1988; Schoffelmeer 1988). Vooral in het binnenland onder de Marrons wordt veel
waarde gehecht aan voorouderverering. Geesten van overleden voorouders (kabra
of kaaba) worden bij belangrijke gelegenheden aangeroepen om bescherming en
hulp te bieden. Als dank en beloning voor hun bijstand wordt op gezette tijden voedsel
en drank geofferd te hunner glorie (Muler 1988).
De mens is in de winti filosofie geïntegreerd in de wereld van de goden en geesten
door haar goddelijke ouders, de dyodyo, die op hun kind letten en het beschermen.
De bovennatuurlijke ouders ontvangen van Anana de kra, die zij vervolgens schenken
aan een aards kind. Na de dood van een mens keren de mannelijke en vrouwelijke
delen van de kra terug naar hun respectievelijke mannelijke en vrouwelijke dyodyo
met wie zij één worden, terwijl de yorka naar het dodenrijk gaat. In deze optiek maakt
de spirituele structuur van de mens dus een wezenlijk deel uit van de bovennatuurlijke
wereld, gezien de duidelijke banden die bestaan tussen de wereld van de mensen
enerzijds en de geesten-, goden- en dodenwereld (waar de voorouders vertoeven)
anderzijds (Wooding 1972: 132-133).
De hierboven gegeven beschrijving blijft uiteraard een behoorlijk simplistisch
samenraapsel. Ik pretendeer, zoals eerder gezegd, niet volledig te zijn, simpelweg
omdat dit onmogelijk is en ik me bovendien heb moeten beperken tot ‘de literatuur’.
De kans is daarom groot dat anderen (beschrijvers of gelovigen) andere aspecten
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benadrukken, of het gewoonweg met mij oneens zijn. De aanwezigheid van legio
interpretaties is echter, zoals we gezien hebben, een inherent verschijnsel van de
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winti-kulturu. Ook over de invloed van het christendom op winti verschillen de
meningen en inzichten. De vele studies die hierover gemaakt zijn geven dan ook een
beeld dat verre van eenduidig is.

Christendom Versus Winti
Hoewel de Surinaamse zendingsgeschiedenis al dateert uit het begin van de achttiende
eeuw, zijn zending en kerstening lange tijd weinig succesvol geweest. In 1735
arriveerden de eerste Herrnhutters, maar zij mochten niet onder de slaven Gods blijde
boodschap brengen.18. Pas in de jaren dertig van de negentiende eeuw maakte men
in Suriname werk van de kerstening van de slaven. Vanaf die tijd mocht er bekeerd
worden en dat (b)leek al snel zijn vruchten af te werpen19.. Tegen het einde van de
negentiende eeuw was zo goed als de gehele Afro-Surinaamse kustbevolking
gekerstend en anno 2002 is het grootste deel van de Creoolse bevolkingsgroep
praktiserend christen, of noemt zich in ieder geval christen. In de binnenlanden liggen
de verhoudingen anders. Hoewel de zendelingen wel enig succes hebben gekend bij
hun pogingen de Bosnegers te bekeren en te dopen, bleven dit toch uitzonderlijke
en soms zelfs befaamde voorvallen.20. De uiteindelijke invloed van de christelijke
leer is in het binnenland dan ook marginaal te noemen: slechts een klein deel van de
Bosnegers is overgegaan tot het christendom en ook heden ten dage blijkt de kracht
van de christelijke boodschap onder deze Afro-Surinamers gering, hetgeen echter
niet wil zeggen dat bepaalde (normatief-religieuze) Europees-christelijke opvattingen
geen weerslag hebben gehad op hun kosmologisch-levensbeschouwelijke beleving,
hun concepties en waarden.
De kerstening, van het Creoolse deel van de Afro-Surinaamse populatie heeft niet
tot een grootscheepse erodering van de meer ‘traditionele’ waarden en praktijken
geleid. Ondanks het feit dat het merendeel van de Afro-Surinamers thans praktiserend
christen is, zijn de uit Afrika afkomstige magische-religieuze en levensbeschouwelijke
opvattingen, naast het christendom blijven bestaan. Daardoor is een situatie ontstaan
waarin verschillende geloofsopvattingen, levensbeschouwelijke en kosmologische
waarden naast en door elkaar heen bestaan en elkaar wederzijds beïnvloeden. Hoe
met name christelijke opvattingen en gebruiken enerzijds en winti-opvattingen en
praktijken anderzijds zich tot elkaar verhouden, is een bijzonder complexe vraag.
In de literatuur over de Afro-Surinaamse religie - en de vraag hoe deze zich
verhoudt tot het christendom - bestaan daarom uiteenlopende meningen, analyses en
verklaringen. De Beet en Sterman (1981: 317-325) geven in hun proefschrift een
kort overzicht van de meest toonaangevende interpretaties van ‘Afro-Surinaamse
reacties’ op de christelijke boodschap. Hieruit blijkt dat het contact met het
christendom en de wijze waarop deze leer werd geaccepteerd en geïncorporeerd
behoorlijk varieerde. De reacties varieerden van volledige afwijzing (en verzet) tot
verregaande acceptatie en (gedeeltelijke) vervanging, waarbij vooral, en niet
verbazingwekkend, evangelisten graag verklaarden dat het christendom en haar
waarden grotendeels de zogenaamde traditionele religie en opvattingen hadden
vervangen bij bepaalde Afro-Surinaamse groepen.21.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

Naast deze substitutiethese vinden we tevens het idee van christendom als
toevoeging aan de eigen opvattingen (addition rather than substitution), waarbij niet
zozeer concurrentie tussen verschillende overtuigingen, maar eerder de
complementaire elementen de aandacht verdienen. Deze interpretatie vinden we
onder andere bij Köbben, die naar aanleiding van zijn veldwerk in de jaren zestig bij
de Ndyuka, bovengenoemde these enige tijd omarmd heeft.22.. Thoden van Velzen,
die in dezelfde periode als
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Köbben veldwerk onder Ndyuka verrichtte, kwam tot heel andere conclusies. Volgens
hem was de directe invloed van het christendom verwaarloosbaar - dus geen
toevoeging of aanvulling - maar was er wel sprake van een indirecte invloed, waarbij
gewezen wordt op syncretistische tendenzen en elementen, zoals de incorporatie van
monotheïstische ideeën in de religieuze concepties van de Ndyuka (Beet & Sterman
1981: 320). We moeten hierbij wel aantekenen dat Köbben veldwerk deed bij de
Cottica-Ndyuka, die deels tot het christendom waren overgaan, terwijl Thodens
onderzoeksplek Drietabbetje was, waar het christendom zoveel mogelijk geweerd
werd.
Het idee van incorporatie en de vorming en het ontstaan van syncretismen, of
simpelweg de versmelting van metafysisch-kosmologische en religieuze opvattingen
van verschillende herkomst, stuit(te) overigens op behoorlijke weerstand. Buiten de
versmelting van de christelijke God en Anana, die in het algemeen als één en dezelfde
worden beschouwd, als onontkoombaar punt van syncretisme, zijn veel auteurs
namelijk van oordeel dat er geen of nauwelijks sprake is van syncretisme tussen winti
en christendom.23. Zij gaan uit van een dualistisch systeem, waarmee zij juist de
gescheiden sferen van beide geloofssystemen en het min of meer competatieve
karakter hiertussen benadrukken. Green (1978: 251) spreekt in zijn analyse van de
geloofsovertuigingen van de Matawai van ‘situation where Christian and winti beliefs
co-exist uneasily and are kept distinct for the most part’. Greens concept van een
duaal systeem van geloofsopvattingen is door de Beet & Sterman uiteindelijk verder
uitgewerkt, vanuit een perspectief van het individu, dat in zijn dagelijks leven keuzes
moet maken, waarbij twee min of meer concurrerende geloofssystemen betrokken
zijn (De Beet & Sterman 1981: 324-345). Voorhoeve kwam voor de situatie in het
kustgebied in zijn postuum gepubliceerde artikel24. The Obiaman and his Influence
in the Moravian Parish (1983) tot een soortgelijke conclusie. Hij besluit het artikel
met de woorden: ‘In Surinam we see the two systems co-existing side by side with
relatively few mutual points of contact, and even standing in opposition to one another
(...)’ (1983: 420).
Het beeld dat door de dualistische opvatting wordt geschetst, lijkt op het eerste
gezicht misschien te kloppen, maar is voor een auteur als Schoonheym (1988: 52-72)
te gemakkelijk. Hij constateert dat de (historisch gegroeide) relatie tussen christendom
en Afro-Surinaamse overtuigingen en praktijken uiterlijk de vorm van een gescheiden,
duaal systeem lijkt te hebben, maar dat Creolen innerlijk een synthese tussen beide
tot stand hebben gebracht.25. Syncretisme is onderdeel van deze synthese.26. Daarnaast
is de synthese tot stand gebracht doordat de verschillende opvattingen en gebruiken
uit beide geloofssystemen niet als concurrerend, doch als complementair werden en
worden beschouwd.27. Tenslotte heeft de zogenoemde herinterpretatie van Creoolse
cultuurelementen onder christelijke invloed en andersom de innerlijke synthese
vergemakkelijkt.28.
De vraag naar de relatie tussen winti en het christendom is met bovengenoemde
constatering niet zomaar beantwoord. Het vormt één van de vele visies op het
verschijnsel syncretisme en dualisme en kent net zoals de vraag ‘Wat is winti?’ een
open einde. Dit kleine verhaal over winti eindigt derhalve ook nier met de
gebruikelijke conclusies, maar met de hoop dat het heeft voorzien in een bescheiden
‘leeswijzer’ bij de heersende concepties ten aanzien van winti-geloof en -beleving.
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Eindnoten:
1. In mijn proefschrift (in wording) ga ik uilgebreid in op kwesties als eigenheid, identiteit,
(gemeenschappelijke) wortels en de rol van het verleden hierin.
2. Zie hiervoor bijvoorbeeld het themanummer ‘Religieuze specialisten’ van Oso (1999).
3. Eén van de uitzonderingen hierop, zullen we later nog zien, vormt het werk van Tijno Venema
(1992).
4. Deze bijdrage beperkt zich derhalve grotendeels, helaas, tot de al bestaande geschreven bronnen.
In mijn proefschrift zal ik uiteraard de heersende opvattingen binnen de literatuur spiegelen
aan mijn veldbevindingen.
5. Bij de Bosnegers in het binnenland zouden de minste veranderingen en aanpassingen hebben
plaatsgevonden en zou de winti-beleving het meest ‘authentiek’ zijn en aansluiten bij ‘de
Afrikaanse oorsprong’ (Muler 1988: 73; Stephen 1986: 19).
6. Er worden echter wel door verscheidene Surinaamse auteurs pogingen ondernomen om winti
als geloofssysteem op schrift te stellen. De meest toonaangevenden op dit gebied zijn Henri
Stephen (1985, 1986) en Charles Wooding (1972), wiens proefschrift niet zelden als ‘winti-bijbel’
wordt betiteld of aangeprezen.
7. Zeker wat de medisch-psychologische en psychiatrische kanten betreft, staat winti sinds een
jaar of vijftien in een warme belangstelling (zie bijvoorbeeld Hiddema, Lucieer & Bakari 1984;
Kneppelhout & van Rooyen 1984; Lionarons & Pengel 1987; Buyne 1988; Dorff 1988; Pengel
1988; Roseval 1988; Stephen 1988, 1990; Cop & de Leeuw 1987; Lingen 1989; Swalen 1990).
Winti wordt steeds vaker in één adem met transculturele of etnopsychiatrie, -psychologie
genoemd en ook de wens of eis ‘winti in het ziekenfonds’ doet steeds vaker van zich horen.
8. Wooding (1972: 490) definieert winti als ‘een Afroamerikaanse godsdienst waarin centraal
staat het geloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens bezit kunnen
nemen en zijn bewustzijn uitschakelen, waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen openbaren
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en ziekten van bovennatuurlijke aard kunnen genezen’. Deze exclusieve nadruk op ‘bezetenheid’
en trance, op de in bezit neming van een persoon door een bovennatuurlijk wezen, leidt echter,
mijns inziens, in veel gevallen tot een overdreven exotisering van winti, waardoor de ‘minder
spectaculaire’, meer alledaagse aspecten van winti, in haar vele, van relatief onbelangrijke tot
verstrekkende en ingrijpende, verschijningsvormen, enigszins worden verwaarloosd. De grote
rol die winti heeft of kan hebben in het gewone sociale, alledaagse leven wordt hierdoor nogal
eens over het hoofd gezien. Eén van de uitzonderingen hierop vormt het werk van Tijno Venema
(1992), dat zich juist concentreert op het verband tussen winti en ‘het alledaagse’, met name
de sociale verhoudingen. Deze ‘minder spannende’ benadering werpt niet alleen een afwijkend,
maar ook een bijzonder leerzaam en helder licht op winti-beleving en haar weerslag op
familierelaties en allerlei andere sociale verhoudingen. Niet alleen het empirische materiaal,
maar zeker ook de manier waarop Venema verschillende theoretische perspectieven hanteert
is de moeite waard. Door verschillende benaderingen, met name de harmonie-, conflict- en
sociaal-psychologische benadering (Venema noemt ze werkhypotheses), naast en door elkaar
te gebruiken, teneinde de sociale betekenis van winti te begrijpen, worden de veelzijdigheid en
complexiteit van winti het meest recht gedaan. Vooral de relativering van de harmoniebenadering
en, hiermee, het kritisch morrelen aan het functionalistisch, Durkheimiaanse paradigma van
Wooding (1972, 1984), is me uit het hart gegrepen; het geeft ruimte aan de desintegrerende,
normovertredende en conflictieuze elementen, die winti óók herbergt. Tevens weet Venema,
met zijn ‘waarschuwing’ voor overdreven pathologisering, met succes de (meer recente)
populariteit van een sociaal-psychologisch, therapeutische benadering in te dammen.
Het is overigens niet duidelijk of Anana mannelijk of vrouwelijk is, of de oppergod überhaupt
in dit soort categorieën valt onder te brengen.
In de literatuur wordt ‘winti’ afwisselend met goden of geesten vertaald of vergeleken. In de
alledaagse praktijk blijkt echter een verzet te zijn tegen met name het vergelijk met goden; winti
is een begrip op zich en laat zich, net zoals een aantal andere woorden uit het Sranantongo, niet
of bijzonder moeilijk vertalen of omschrijven.
Zie voor de verschillende sociale, religieuze en symbolische betekenissen en verschijningsvormen
van de slang in de winti cultus onder andere Stephen (1986: 39-43).
De term trance wordt buiten de literatuur overigens weinig gebruikt. Hij of zij ‘heeft winti
gekregen’ (a ben kisi winti) is de gangbaarste uitdrukking.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van rituelen, magisch-religieuze- en ‘genezings’ praktijken
in de winti-kultus onder andere Stephen (1986: 62-83), Wooding (1972: 205-251), ook
Schoonheym (1980) heeft onderzoek gedaan op dit terrein.
Het prototype voor onreinheid is menstruatiebloed.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van wisi en kunu bijvoorbeeld Herskovits (1966: 310-314),
Wooding (1972: 208-216), Price (1973: 86-107) en Stephen (1985: 107-112).
Ook hier moeten we weer rekening houden met de moeilijke vertaalbaarheid van winti termen.
Zo is de vertaling van kra in ziel een vertaling bij benadering. Kra is geen equivalent van het
christelijk zielsbegrip.
Gloria Wekker gaat hier in haar proefschrift Ik ben een gouden munt (1994) uitgebreid op in
en komt tot een verfrissende benadering van de Creoolse subjectiviteit als een meervoudige
subjectiviteit. Het Creoolse zelf is in Wekkers optiek een samengesteld Creools zelf, dat plooibaar
is, transitioneel en strategisch interactionistisch, transactioneel en gericht op reciprociteit,
waardoor op verschillende momenten en in verschillende contexten verschillende aspecten van
het zelf naar voren kunnen komen. Wekkers opvattingen over subjectiviteit als iets dat
samengesteld, complex, meervoudig en kneedbaar is, veegt zowel de vloer aan met de
(gedateerde) westers modernistische preoccupatie van het zelf als een authentiek, unitair,
verzelfstandigd, vaststaand en begrensd ‘ik’ en de dichotomie, de vermeende ‘natuurlijke’
tweedeling, tussen het individu (het unieke innerlijke zelf) en de samenleving (de buitenwereld).
De geschiedenis van de gemeente waaruit deze broeders afkomstig waren, die bekend staat als
de Moravische broedergemeente en de ‘voorloper’ is van de huidige Evangelische Broeder
Gemeenschap (EBG), gaat terug tot ruim een eeuw voor de Hervorming. De gemeenschap is
ontstaan na ernstige botsingen met de rooms-katholieke kerk en de regio Bohemen en Moravië
fungeerde als thuishaven. Doordat bij de vrede van Westfalen in 1648, de Moravische
Gemeenschap niet naast de rooms-katholieke, de lutherse en de calvinistische stromingen als
officiële kerkelijke stroming werd erkend, kwamen vele leden aan vervolgingen bloot te staan
en werden gedwongen uit te wijken naar het buitenland. Zo kwamen Moravische families onder
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andere in Saksen terecht, waar zij het dorp Herrnhut stichtten. Al gauw groeide deze plaats uit
tot een oecumenische gemeenschap, waarvan de naam Hernhutters is afgeleid (Lenders 1996).
In 1863 was bijna zeventig procent van de slavenpopulatie gedoopt of kandidaat-gedoopt
(Steinberg 1933 in Hoogbergen 1998: 15).
Johannes King bijvoorbeeld, zie De Beet (1995).
De evangelist Van Leerdam (1957) nam zelfs radicale veranderingen, in bijvoorbeeld lokale
politieke domeinen en genderrelaties, onder invloed van het christendom waar. Deze observaties
werden door andere evangelisten bevestigd en versterkt.
Later heeft Köbben zijn opvattingen hierover genuaneeerd, waarbij hij vooral de notie van
ideologische en psychologische conflicten in ogenschouw heeft genomen (Beet & Sterman
1981: 319).
Deze ‘anti-syncretistische houding’ kunnen we bijvoorbeeld terugvinden bij Herskovits (1966:
57-58), Voorhoeve (1960, 1983), Pierce (1971: 69), Wooding (1972: 1-2, 157, 503-506),
Voorhoeve & Lichtveld (1975: 51-52), Jones (1981) en Van Lier (1983: 15). Een aantal van
deze auteurs nuanceert hun ‘anti-houding’ overigens wel, zoals Voorhoeve die een onderscheid
maakt tussen vorm en inhoud, waarbij volgens Voorhoeve alleen in de inhoud (in datgene wat
gelovigen in de vorm beleven) syncretistische tendenzen kunnen worden waargenomen (zie
Meel 1997: 61), Van Lier (1983) en Jones (1981), die in feite beiden wijzen op de problemen
die kunnen ontstaan wanneer de verschillende levensbeschouwelijke opvattingen minder
gescheiden blijken te zijn. Jones belicht in dit geval de ‘religieuze marginalisatie’ van gelovigen
die zich in het spanningsveld tussen ‘Kwakoe en Christus’ bevinden en Van Lier benadrukt de
individueel-psychologische spanningen die kunnen ontstaan.
Het manuscript dateert uit de jaren 1960.
Schoonheym (1988) baseert zich bij deze beschouwingen op de situatie zoals in het gebied van
Boven-Para en spreekt dus met name over Creoolse Paranen.
Bijvoorbeeld de gelijkstelling van God met Anana en de identificatie van lagere goden en
geesten met al dan niet gevallen engelen en duivels. Deze identificatie is onder anderen terug
te vinden bij Voorhoeve (1960: 14); Wooding (1972: 152) en Van Lier (1983: 15).
Winti, bijvoorbeeld, richt zich vooral op de relatie van de gelovige met de lagere geestelijke
sferen, terwijl het christendom zich concentreert op de relatie van de gelovige met het
opperwezen.
De meeste van deze herinterpretaties zijn volgens Schoonheym (1988) tot stand gekomen toen
de Creolen meer godsdienstonderricht kregen en zelf de bijbel gingen bestuderen, waardoor er
nieuwe ideeën met betrekking tot de eigen geloofsopvattingen ontstonden.
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Sylvia M. Gooswit
Geen bos gerooid, maar een boom geveld
Een kwart eeuw EBG-zending onder Javanen in Suriname, 1909-1935
Sinds 1909 is de evangelische broedergemeente actief geweest onder de Javaanse
bevolking Ondanks veel moeite was een kwart eeuw later slechts een half procent
van de Javanen in Suriname naar het christendom overgegaan. De overigen zijn
moslim gebleven. Waar lagen de problemen? Op deze vraag hoop ik in een tweeluik
een antwoord te formuleren. Dit artikel is het eerste deel van dit tweeluik. Het is
vooral beschrijvend van aard. Deel 2 (in een volgende Oso) zal vooral analyserend
zijn.1.

Bezorgdheid
Aan het begin van de vorige eeuw was de immigratie van Javanen in Suriname
structureel geworden. Het werken als contractarbeider leverde in het begin problemen
op, maar in de loop der jaren pasten de Javanen zich wat hun arbeidsethos betreft
hoe langer hoe meer aan de omstandigheden op de plantages aan. Anders was het
gesteld met Javaanse normen en waarden. Gokken, vooral door kaartspel en en
dobbelen, wat op Java beschouwd werd als een ontspannen tijdverdrijf, nam in de
ogen van de overheid in Suriname pathologische vormen aan. Bovendien was door
de geringe aanvoer van Javaanse vrouwen van een gezonde verhouding tussen de
seksen geen sprake. Deze toestand gaf ook reden tot bezorgdheid in kringen van de
Surinaamse evangelische broedergemeente.2. Men vroeg in Herrnhut om toestemming
en geld om onder de Javaanse contractarbeiders te gaan prediken. De zendingsdirectie
in Herrnhut ging akkoord en schreef terug dat zij zou proberen fondsen te verwerven.3.
De directie diende daarna bij het bestuur van de Stichting Morton Legaat een verzoek
in voor een financiële bijdrage in de aanvangskosten van de zending.
De zendeling Voullaire was er direct van overtuigd dat de fondsen zouden komen:
‘Wel mag men aannemen dat de aanvangskosten ook hier uit het Morton legaat
betaald kunnen worden, ik heb de verzekering van ons hoofdbestuur in handen, dat
zij eventueel bereid zou zijn, om een daarheen leidend voorstel bij de trustees van
de Mortonstichting te doen, en er bestaat geen twijfel of zij zal de goedkeuring der
trustees verkrijgen. Zij zullen en kunnen echter het voorstel niet inbrengen, tenzij zij
eerst een bepaalden waarborg in handen hebben dat in den tusschentijd - zeggen wij
in den loop van de eerst volgende 5 jaren - in Holland of een kapitaal bijeengebracht
wordt, waarvan de rente den voortgang van den arbeid verzekert, nadat de uitbetaling
uit de Mortonstichting opgehouden is, of een kring van vaste contribuanten zich
vormt, die het hoofddeel van de kosten van onderhoud opbrengen.’ (Voullaire 1903).
Tijdens een audiëntie met de toenmalige minister van Koloniën Idenburg bracht
broeder Voullaire de nieuw aan te vangen zending via een omweg ter sprake. De
minister deelde hem echter mee dat de Nederlandse overheid geen zendingsarbeid
subsidieerde. Weliswaar werden zending en missie niet gesubsidieerd, maar de
gevestigde christengemeenten in Suriname (de hervomde, de lutherse en de
rooms-katholieke) kregen wel degelijk geld. De minister
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suggereerde dan ook een scheiding aan te brengen tussen zendingsgemeenten en
gevestigde gemeenten.4. (Voullaire, brief 30 juli 1903).
Ondanks brieven over en weer was de Javanenzending twee jaar later nog niet van
de grond gekomen en broeder Buchner werd aangewezen zich met de zaak bezig te
houden.5. Op een vraag uit Herrnhut om gegevens over de Javanen, antwoordde
Voullaire in 1904 dat in Suriname 6.265 ‘Oost-Indische’ immigranten woonden,
waaronder Javanen, Sundanezen en Maleiers, die elk hun eigen taal spraken. Hij
schreef verder dat de meeste Javanen in het district Commewijne en het district
Beneden Suriname woonden, maar dat zich ook een redelijk aantal in het district
Nickerie bevond (Voullaire, brief 15 October 1904).
Voullaire rapporteerde zijn superieuren dat alle Javanen beweerden
‘Mohammedaan’ te zijn. Zij leefden vreedzaam naast de andere aanwezige volken
en waren voornamelijk landbouwers. Erg positief was zijn indruk van Javanen echter
niet. Hij schreef dat een groot aantal het op de bezittingen van anderen gemunt had,
met andere woorden: ze stelen en vooral de vrouwen zouden een onzedig leven leiden
(Voullaire 1904).6.
De evangelische broedergemeente wist niet goed of zij de zending ter hand moest
nemen. Het ‘bandeloze’ leven van de Javanen leek er wel om te vragen, maar de
gemeente had niet voldoende geld voor de nieuwe zending. Liever zag men een van
de Nederlandse zendings-genootschappen inspringen. Hun zendingsscholen leidden
toch ook mensen op voor arbeid op Java? De toekomstige broeder zou eerst een half
jaar op Java moeien doorbrengen om de taal en andere nuttige zaken te leren
(Voullaire, brief 12 november 1904).
De Nederlandse zendingsgenootschappen die werkzaam waren op Java, bleken
echter geen heil te zien in de zending onder Javanen in Suriname (Bielke 1947: 131).
Dat betekende dat de evangelische broedergemeente zelf de zending moest verzorgen.
Om aan de benodigde gelden te komen ging een campagne van start. Eenmalige
giften ten behoeve van de Javaanse zending brachten een bedrag van f. 2.911,- op.
Aan structurele jaarlijkse contributie kwam tussen 1908 en 1913 een bedrag van f.
255,50 binnen (AZGG, giften).
De eerste zendeling van de ‘Javanen Mission’, broeder H.M. Bielke, kwam in mei
1909 in Paramaribo aan. Hij had zich op Java de Javaanse taal eigen gemaakt, maar
geen tijd gehad zich in de islam te verdiepen. Vijf jaar tevoren had broeder Voullaire
geschreven: ‘Die Javaner sind leicht empfindlich und in vielen Dingen für uns noch
sehr unverständlich... Der Mohamedanismus wird unser Haupt Hindernis sein!’
(Voullaire, brief 15 october 1904). Aan broeder Bielke om deze stellingen te beamen
of tegen te spreken.
Vanuit Paramaribo verkende Bielke zijn zendingsgebied en na een paar weken al
kon hij de mening van broeder Voullaire volledig onderschrijven. Op enkele
vestigingsplaatsen waar vrije (dat wil zeggen niet meer onder contract staande)
Javanen woonden, met name op Johan & Margaretha aan de Commewijne, had hij
een klein gebedshuis met enkele ‘priesters’ aangetroffen. Deze ‘priesters’ waren niet
erg vriendelijk tegen hem geweest, waarschijnlijk omdat zij vreesden dat de zendeling
een gevaar voor hun inkomsten betekende. Hun religieuze kennis was niet diepgaand,
zij verstonden geen woord van de Arabische tekst van de Koran (Jaarverslag 1911).
De religie van de grote massa zou animistisch zijn met een islam vernisje.7. Broeder
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Bielke had een aantal ex-islamitische-schoolleerlingen8. aangetroffen die zich ook al
niet aan de islamitische voorschriften hielden, zodat ‘kann man sagen, dass, bis jetzt,
von Kultus nichts zu spüren ist’ (Bielke, brief 12 augustus 1910).
De zedelijke toestand onder de Javaanse
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contractarbeiders was - nog steeds volgens Bielke - abominabel. Daar moest nodig
iets aan veranderen. Als het vrouwentekort opgeheven zou worden, zou dat al een
verbetering teweeg brengen. Bielke besloot zijn zendingsarbeid vooral onder de
contractarbeiders te gaan verrichten, die verbleven immers bijelkaar op de plantages.
De ‘vrije’ Javanen woonden te verspreid en bleken bovendien niet erg honkvast
(Bielke, jaarverslag 1909; Bielke, brief 7 juni 1911). Wat Bielke het meest was
opgevallen, was de afwezigheid van kinderen (Bielke, brief 7 juni 1911; Jaarverslag,
1915). Ook onder de kersverse christen Javanen werden kinderen node gemist
(Jaarverslag 1912).
De Javanen bleken niet erg toegankelijk voor de zendeling. Volgens Bielke kwam
dat omdat de Javanen het christendom als een onreine, minderwaardige religie zagen.
Maar er was nog een veel groter probleem. De grootste hindernis voor het
zendingswerk was eigenlijk omdat de Javanen zich om Allah noch om een andere
God bekommerden. ‘Diese völlige Gleichgültigkeit gegen alles Höhere, macht die
Arbeit so schwer. Ein Gewissen, Furcht vor Vergeltung, oder Sehnsucht nach einem
besseren Leben und einem Himmlischen Vater, ist scheinbar bei den meisten nicht
vorhanden’, verzuchtte hij (Bielke, brief 7 juni 1911).9.

Het begin van de kerstening
Het bezoeken van de toekomstige bekeerlingen vanuit Paramaribo werkte niet. Er
ging te veel tijd verloren met heen en weer reizen. Op Leliëndaal stond nog een
verlaten kerk van een vroeger bloeiende Creoolse gemeente, maar in 1901 was het
zendelingenechtpaar Buck de gemeenteleden gevolgd naar Nieuw Amsterdam (Bielke,
brief 7 juni 1911) en sindsdien stond de kerk leeg. Voor de zending onder de Javanen
leek deze plek echter uitstekend, want zij lag dichtbij Mariënburg en Zoelen, waar
in die tijd de meeste Javanen als contractarbeider werkten. In 1910 werd de kerk
zodanig gerestaureerd dat ook het woonhuis boven de kerk bewoonbaar werd voor
de zendeling en zijn gezin.
In Nickerie woonden rond 1910 al enkele christenen. Zij waren door Creoolse
helpers van de evangelische broedergemeente voor het christendom gewonnen. Begin
1909 werden door broeder Winckler in Nickerie Niti Pawiro (reeds getrouwd) en
zijn leerling gedoopt.10. Het levensverhaal van Niti is later door Bielke gepubliceerd.
De zendeling was uitermate ingenomen met de bekering van Niti en schreef daarover
uitgebreid naar Herrnhut. Niti bleek in tegenstelling tot de doorsnee Javaan wel
geïnteresseerd in religie. Dat kwam omdat zijn ouders hadji's (Mekkagangers) waren
en hijzelf een santri, dat wil zeggen hij had de religieus islamitische school bezocht.
Toen hij al jaren in Suriname woonde (hij kwam in 1898 in Suriname aan) rolde hij
op een dag, zoals velen van zijn landgenoten, sigaretten met papier uit een
geïllustreerd Javaans boek. Niti nam het boek mee en zag dat de tekst over religieuze
zaken ging.11. Door zijn veelvuldig verblijf in het ziekenhuis (hij leed aan astma) had
hij tijd om zich in het boek te verdiepen. Als religieus geïnteresseerde werd hij door
het boek aangetrokken. In het ziekenhuis werd Niti vaak opgezocht door een Creools
lid van de evangelische broedergemeente, die altijd al belangstelling toonde voor de
Javaanse zending.12. Het gevolg was dat Niti na zijn terugkeer op zijn plantage
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regelmatig onderwijs wenste. Daarbij kon de Creoolse broeder of helper Sranantongo
praten, omdat Niti die taal verstond (Bielke, brief 2/9 september 1909). Na korte tijd
werd Niti als helper aangesteld.13. Hij had toen reeds enkele gelovigen om zich heen
verzameld. De vrouwen hielden zich nog afzijdig. Pas vele maanden later werden
zij gedoopt (Bielke, jaarverslag 1910).
Niti bleef een uitzondering. Over het algemeen verliep de zending niet bijzonder
suc-
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cesvol, maar het zou nog veel erger zijn, meende Bielke, als er meer ‘Mohammedaanse
priesters’ in Suriname waren die invloed op hun landgenoten zouden uitoefenen. Er
bleken geen Javaanse geestelijken of Mekkagangers naar Suriname te zijn gekomen.
Slechts een gering aantal santri had de oversteek van Java naar Suriname gemaakt.
Wanneer santri's zijn pad kruisten, maakte Bielke hun duidelijk dat hun eigen
geestelijken er bewust voor hadden gekozen niet met hen naar de vreemde te trekken.
De christenen daarentegen bekommerden zich wel om het zielenheil van de Javanen.
De santri schenen de portee van deze mededeling wel te begrijpen, want zij waren
degenen die belangstelling toonden. Twee trouwe Javaanse christenen van het eerste
uur waren gewezen santri. Laatstgenoemden waren niet alleen religieus geïnteresseerd,
maar ook enigszins geschoold. Ze konden lezen en schrijven, soms zelfs een beetje
Arabisch. Niti las het Nieuwe Testament en maakte vergelijkingen met de Koran
(Bielke, brief 8 november 1912). De doorsnee Javanen die naar Bielke luisterden,
waardeerden alleen de verhalen uit het Oude Testament. Zodra het Nieuwe Testament
ter sprake kwam, verflauwde de aandacht of namen ze de kuierlatten.
Ook al waren er geen islamitische geestelijken met de Javanen meegekomen, de
meesten beschouwden de islam toch als hun godsdienst en het christendom als een
bedreiging. Javanen die belangstelling toonden voor een Javaanse evangelist of de
zendeling, kregen van hun mede-Javanen te horen dat zij zich niet met de christenen
moesten inlaten. In hun visie was het de christenen er alleen maar om te doen
metgezellen te hebben op weg naar de hel. Ook kon volgens Bielke degene die naar
de zendeling luisterde wekenlang brodeloos worden. De evangelisten werden
veelvuldig gepest en bedreigd zonder dat het precies duidelijk was wie de daders
waren (Bielke, brief 8 november 1912).
Soms werden zalen voor zendingsbijeenkomsten door oekaze van de
plantagedirecteur gevuld met onwillige Javaanse contractarbeiders. Na enkele
bezoeken kwam niemand meer opdagen. Alleen de santri hielden nog enig contact.
Meer Javaanse evangelisten die hun landgenoten individueel en op eigen wijze konden
benaderen bleven broodnodig, maar bekeerlingen waren er nauwelijks (Jaarverslag,
1912). Een paar jaar later constateerde Bielke dat het met de onverschilligheid wat
de islam betreft meeviel, getuige het grote besnijdenisfeest dat op Spieringshoek
gevierd werd (Jaarverslag, 1915).14.

De organisatie van de kerstening
Na anderhalf jaar vanuit Paramaribo de plantages aan de Commewijne, Suriname
en Nickerie bezocht te hebben, verhuisde broeder Bielke met gezin op 19 januari
1911 naar Leliëndaal. Niti Pawiro kwam de gelederen versterken en als evangelist
huisbezoeken afleggen, want de zendeling had geen toegang tot de Javaanse gezinnen.
In Nickerie ging Kasandi de gemeente voor als helper.15. Niti kreeg een aanstelling
als evangelist.16. Bielke was ervan overtuigd dat het nu zou lukken de kerstening van
de ‘animistische’ Javanen te doen slagen. Niti kon zijn landgenoten individueel
benaderen en broeder Bielke begon anno 1911 met straatpredikingen op plantage
Mariënburg waar de meeste Javanen onder contract woonden en werkten. Hij had
echter geen succes. Aan zijn superieuren in Herrnhut deelde hij het volgende mee:
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‘De eerste keer kwamen ongeveer 40 toehoorders. Een Europeaan die Javanen goed
nieuws brengt, en daarbij ook nog in het Javaans, dat is altijd wel iets bijzonders.
Zodra echter niet meer over het “koninkrijk” Java, maar over het koninkrijk Gods
gesproken werd, en men inzag dat aan het christen worden geen geld
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of afkoop van het arbeidscontract verbonden was, was het gedaan met de aandacht.
Bij de derde prediking waren welgeteld twee toehoorders aanwezig’ (Bielke, brief
7 juni 1911).
Bevriende plantagedirecteuren stelden ruimte beschikbaar voor kerkdiensten. Na
een aantal bijeenkomsten, kwam echter niemand meer opdagen.17. Zelfs de Javanen
in de gevangenis weigerden naar de dienst te komen. ‘Boten purun’ [we willen niet]
zeiden ze. Bielke vroeg zich af waarom de Javanen religieus niet te beïnvloeden
waren. Op Java was dat volgens hem wel anders. Nachtenlang konden ze praten over
religieuze zaken. ‘Ze kunnen toch tenminste aanhoren wat ik te vertellen heb’,verzuchtte hij in zijn jaarverslag - ‘ook al zou het maar uit nieuwsgierigheid zijn!’
Een hele kleine groep christelijke Javanen wist Bielke rondom zijn gezin op
Leliëndaal te verzamelen. Hij huurde enkele Javaanse mannen met hun vrouwen om
op de cacaogronden van de zendingspost Leliëndaal en als huishoudelijke hulp te
werken. Voor een deel waren het christenen uit Nickerie en voor een deel moslims,
die spot en tegenwerking van hun landgenoten trotserend, naar Leliëndaal waren
getrokken. Behalve deze arbeidskrachten woonde ook Niti Pawiro met echtgenote
in Leliëndaal. Deze christelijke groep van zes tot tien personen hield regelmatig
godsdienstige bijeenkomsten. Ook een Javaanse opzichter, die reeds in contact stond
met een Creoolse christengemeente aan de Cottica, bezocht de bijeenkomsten
regelmatig en zou gauw gedoopt worden (Bielke, brief 8 november 1912).
Behalve de straatprediking van Bielke en de huisbezoeken van Niti, werden
zondagsdiensten, bijeenkomsten op doordeweekse dagen en zangoefeningen
gehouden. Een keer per maand was er een Grote Zondagsdienst. Deze werd ook
bezocht door belangstellenden van omliggende plantages (Jaarverslag, 1912).18. Voor
de zendeling was een dienst zonder zang een anomalie. Maar dat kon voorlopig niet
anders: ‘da die älteren Javanen sich sehr schwer an unsere Tonskala und Melodien
gewöhnen können’. De jongeren zongen al beter. Er zat muziek in de toekomst. Ook
ziekenhuizen en gevangenissen werden met een bezoek vereerd.19.
Gemeenteleden van de evangelische broedergemeente werden ingedeeld in zes
groepen: ongedoopten, doopkandidaten, gedoopten, avondmaalkandidaten,
communicanten of avondmaalgangers en zij die in zonde waren gevallen en (tijdelijk)
waren uitgesloten van avondmaal of andere bijeenkomsten (Lenders 1996: 104). De
evangelische broedergemeente gaf hoge prioriteit aan het oprichten van scholen,
omdat onderwijs de bekering zeer ten goede kwam. Vooral het leesonderwijs was
van essentieel belang. Geletterdheid stelde bekeerlingen in staat de bijbel te lezen of
voor te lezen (Lenders 1996: 105).
Het is niet duidelijk wat onder ongedoopten wordt verstaan. Hield deze categorie
alle in Suriname aanwezige Javanen in, dan kwam het aantal ongedoopten wat de
Javanenzending betreft in 1913 op 8000 personen te staan. En voor 1914 op enkele
honderden meer (Jaarverslag 1913). Het aantal gedoopten bedroeg eind 1914 in totaal
35 personen. En het totaal aantal ‘Pflegebefohlenen’ (degenen die onder
daadwerkelijke invloed van de zending stonden) was 53 personen. Dat is krap
driekwart procent van het totaal aantal Javanen in Suriname op dat moment.
Het was niet zo dat iedereen die het wilde, ook gedoopt werd. Elke belangstellende
werd zorgvuldig geballoteerd. In 1913 werden twee doopkandidaten uit Spieringshoek
van de dooplijst gevoerd omdat ze opiumverslaafd bleken te zijn.20. Deze terugval
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stond niet op zichzelf. Gedurende de jaren waarover informatie is verzameld wordt
ettelijke keren melding gemaakt van terugval, van tijdelijke of definitive uit-
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sluiting.21. In enkele gevallen was de bemoeienis van een vrouw de oorzaak
(Jaarverslag, 1914). Over het algemeen keerden vooral de vrouwen zich tegen de
bekeerdrift van de zendeling (Jaarverslag, 1915; 1916).
Het beïnvloeden van Javaanse kinderen ging via de reeds bestaande scholen van
de evangelische broedergemeente, zoals in Frederiksdorp. Wekelijks werd ook aan
hen les gegeven in bijbelse geschiedenis met toestemming van de ouders. Het enige
voorbehoud van de ouders was de belofte dat de kinderen niet gedoopt zouden worden
(Jaarverslag, 1911). Helaas gingen alleen jongens naar school. De meisjes werden
daar nog verre van gehouden (Jaarverslag, 1913).

Christen worden
Een van de meest opmerkelijke verschillen tussen Javaanse moslims (die tot de
Shafiïtische richting22. van de islam behoren) en de christelijke lidmaten van de
evangelische broedergemeente is de besnijdenis van jongens. De besnijdenis markeert
niet alleen de overgang tot de adolescentie, maar ook tot de islam. Een van de
onderdelen van de besnijdenis is het uitspreken van de geloofsbelijdenis door degene
die besneden wordt (Kern 1947: 24; Koentjaraningrat 1985: 119). Christen worden
is een minder ingrijpende gebeurtenis. De doop zelf is een haast symbolische
handeling.
Een ander verschil tussen islam en christelijke evangelische broedergemeente is
de toelating tot de geloofsgemeenschap. Iedereen kan moslim worden als hij/zij de
geloofsbelijdenis maar correct zegt.23. Niet iedereen wordt toegelaten tot de
evangelische broedergemeente. De doopkandidaat moet van onbesproken gedrag
zijn anders wordt hij/zij niet op de dooplijst geplaatst. De toekomstige dopelingen
worden ook op hun karakter getest. De overgang van ongedoopte naar doopkandidaat
wordt gemarkeerd door de uitnodiging om doop-voorbereidingslessen te volgen.
Voor veel nieuwkomers waren deze regels verwarrend, waardoor het aantal
toehoorders zeer fluctueerde. Sommigen vroegen reeds na de eerste bijeenkomsten
om gedoopt te worden. Op eigen initiatief begonnen ze ijverig de geloofsbelijdenis
te leren, die in de islam de eerste stap is tot het moslim worden. De ijver verdween
als de zendeling niet meteen tot doop overging.
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Niti Kartopawiro

De voorbereidingstijd tot de doop was afhankelijk van de vorderingen die gemaakt
werden en het gedrag van de doopkandidaat. Bij onaangepast gedrag werd de
kandidaat van de dooplijst geschrapt. Degenen die qua karakter een zwakke indruk
maakten, werden ook niet gedoopt. Ze moesten sterk zijn om de spot en
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tegenwerking van hun moslim landgenoten te kunnen weerstaan (Jaarverslag, 1927).
Als een gedoopt gemeentelid zich misdroeg, werd hij/zij uitgesloten van kerkelijke
en andere bijeenkomsten. Voor de zendeling en evangelist was christen worden met
name de Tien Geboden erkennen en naleven.
Wie zijn de eerste Javaanse moslims die tot christen gedoopt zijn? De bekendste
zijn de gewezen santri Niti Pawiro en zijn leerling, later ook zijn vrouw. In Nickerie
waren het vooral kennissen van Niti en hun vrouwen. Op Leliëndaal en omgeving
degenen die op het centrum zelf woonden, buurtbewoners van de kleine christelijke
nederzetting die door bemoeienissen van de zendeling was ontstaan en enkele
opzichters op nabijgelegen plantages. Vooral ex-santri en familieleden van de reeds
gedoopten behoorden tot de vaste kern (Jaarverslag 1927). Tot het jaar 1914 was bij
de Javanenzending nog geen Avondmaal gevierd. De Javaanse christenen waren nog
veel te kort christen en bovendien zou het H. Avondmaal zonder zang gevierd moeten
worden. In Nickerie echter is door de communicanten aldaar wel het Avondmaal
gevierd en wel met de Creoolse gemeente (Jaarverslag 1914). Op Leliëndaal werd
eind 1915 voor het eerst het Avondmaal gevierd op verzoek van de evangelisten. Er
waren acht communicanten.
De zangbijeenkomsten werden op maandagavond gehouden. In de liedboeken zijn
liedteksten opgenomen die doorspekt zijn met oud-Javaanse en Sanskriet woorden.
Dat begrepen de eenvoudige Javanen niet. De zendeling en evangelisten gingen
vervolgens er toe over de liedteksten te verklaren.
In 1925 schreef broeder Larisch dat het moeilijk was de christelijke begrippen van
bijvoorbeeld liefde, geloof, vertrouwen, hel en duivel aan de Javanen uit te leggen.
Zij begrepen daar heel andere dingen onder. Voor hen was christen worden: het
binnengaan in het Verbond van de christelijke kerk. Het belangrijkste, aldus Larisch,
was om Javanen duidelijk te maken dat ze zich niet bekeerden tot het christendom,
maar tot Jezus (Jaarverslag, 1925). Van Javaanse zijde was begrip voor het christen
worden van landgenoten nauwelijks op te brengen. Dat was niets voor Javanen.
Immers: ‘Nur die Holländer (Europäer) sind Christen. Du kannst doch nur den Islam
verlassen, wenn Du eine entsprechende financielle Entschädigung dafür bekommst’,
is hun mening (Jaarverslag, 1914). Na 1925 werd de lijst met doopkandidaten
nauwelijks aangevuld. Er was duidelijk sprake van stilstand in de kerstening
(Jaarverslagen na 1925).

Christen zijn
Christen zijn betekende bereid zijn de verplichte of vrijwillige geldelijke kerkelijke
bijdragen te storten of af te dragen. Maar, zei Bielke, dat was helemaal niet zoveel
vergeleken bij dat wat zij in hun land aan de ‘Mohammedaanse Priester’ moesten
betalen. Christen zijn bracht onbedoeld veranderingen teweeg. Niti Pawiro overleed
in Nickerie op 20 augustus 1914. Toen vervolgens Bielke het heengaan van de
evangelist meedeelde aan een Javaanse christen die Niti goed kende, begon deze te
beven, sloeg zijn handen voor zijn gezicht en ging huilend naar huis. Bielke vond
dit een teken dat Niti zeer geliefd was, maar ook voor de persoon in kwestie een goed
teken omdat hij emotie toonde. ‘Javanen kunnen met stoïcijnse rust en een strak
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gezicht de meest opwindende mededelingen doen of aanhoren’, aldus Bielke
(Jaarverslag, 1914).
In 1915 werd voor het eerst een klein meisje door haar vader als pleegkind aan de
Javaanse evangelist afgestaan om te voorkomen dat zij ten onder zou gaan aan de
slechte invloed van de plantagesamenleving. De vader behoorde tot de
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‘Sarekat Islam’.24. een religieuze afdeling ter versterking van de islam op Java
(Jaarverslag, 1915). Behalve het kleine meisje werden ook twee zwervende Javaanse
jongens in Leliëndaal ondergebracht. In 1918 werd het eerste kind uit christelijke
ouders gedoopt. In hetzelfde jaar werd het kinderhuis Leliëndaal geopend.25.
Christen zijn betekende reinheid. Over deze en andere christelijke deugden werd
gesproken op zondagavonden die bedoeld waren als thema-avonden. Over reinheid
bijvoorbeeld werd openhartig en met nadruk gesproken over de elementairste
begrippen, zoals ‘het is aan te raden na het dagelijks bad schone kleren aan te trekken.
Maar ook ongedierte mag op geen enkele manier door een christen geduld worden.’
Javaanse christenen werd bijgebracht dat reinheid van het hart ook uiterlijk gezien
moest worden (Jaarverslag 1918). Op andere zondagavonden werden
bijbelbesprekingen gehouden of werd een gezelschapsspel gespeeld. De
zangbijeenkomsten waren op maandagavond.
Javaanse christenen werden zich langzamerhand bewust van een zondebesef.
Hierover schreef Bielke: ‘Ze plegen geen echtbreuk meer en stelen niet meer willen
ze zeggen. Want hoe kan je menszijnde niet zondigen?’ Over de ontwikkeling van
een christelijk geweten geeft Bielke het volgende voorbeeld. Een man biechtte zijn
oneerlijkheid op. Hij had, toen hij nog moslim was, gestolen bij de firma Kersten.
Hij had twee kains omgewonden en voor één betaald. De verkoper kreeg de helft
van het bedrag dat de gestolen kain kostte. De man gaf Bielke f. 2,- om aan de firma
Kersten terug te betalen (Jaarverslag 1918).
Christen blijven was een zware taak voor jonge christenen, vooral voor hen die
ver van Leliëndaal woonden. Daarom werd het belangrijk gevonden dat een er
evangelist ter plekke was. Sinds het vertrek en daarna het overlijden van Niti Pawiro
ging het bergafwaarts met de gemeente in Nickerie. In 1915 ging er weer een
evangelist heen. De aandacht richtte zich vooral op Waldeck waar de meeste christen
Javanen woonden (Jaarverslag, 1915). De evangelisten stelden meerdere keren dat
christen zijn hetzelfde was als santri zijn (Jaarverslag, 1927).26.
Het viel niet mee om als Javaan christen te zijn onder moslim Javanen. De
confrontatie tussen deze twee categorieën gelovigen was soms zeer vijandig. Op de
markt van Mariënburg werd niet gekocht van de tuinman van Leliëndaal, omdat de
vruchten uit de tuin van de christenleraar komen. Christen Javanen werden door
andere Javanen gemeden (Jaarverslag, 1913). De vijandigheid kon bizarre vormen
aannemen. In 1918 heerste een griepepidemie. Velen overleden, ook christenen. In
Nickerie kreeg een moslimvrouw, moeder van een van de kinderen die in het
kinderhuis Leliëndaal woonden, griep. Ze overleed als gevolg van de griep. De
islamitische buren wilden het lijk van ‘dit varken’ niet aanraken. De evangelist moest
naar de commissaris toe om hulp, want alle christenmannen hadden ook de griep.
De commissaris stuurde een aantal gestraften onder toezicht van een opzichter naar
het bewuste huis, die vervolgens het lijk begroeven (Jaarverslag, 1918).
Na meer dan tien jaar zending vroeg zendeling Bielke gezien de moeizame
kerstening zich af: ‘Hatten die paar Mohammedaner, welche zum Christ werden sich
entschlossen, lautere Beweggründe? Oder war es nur Speculation auf irgend einen
Vorteil oder Hilfe?’
In 1920 waren er 16.000 Javanen in Suriname en ongeveer 90 Javanen die onder
invloed van het christendom van de evangelische broedergemeente stonden, de
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gedoopten meegerekend. Dat was 0,6% (Jaarverslag 1919; 1920). De weinige
christenen kenden in materieel opzicht voorspoed. Vooral in Mariënburg was de
houding ten opzichte van de aldaar wonende christenen veranderd. Ze werden niet
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meer bespot. Ook de zendeling werd niet meer als tweederangs Europeaan gezien.
Maar deze houding was van recente datum en wel sinds de zendeling een motorfiets
bezat. Een zendeling in goeden doen, daar kon van geprofiteerd worden (Jaarverslag
1924).27.

Vrouwen: achter de coulissen
Over het algemeen worden Javaanse plattelandsvrouwen moslim wanneer zij in het
huwelijk treden. Wanneer bruid en bruidegom in de moskee in het bijzijn van getuigen
de geloofsbelijdenis uitspreken, is de bruid moslim geworden, de bruidegom is dat
al (Geertz 1960: 55). Voor veel vrouwen zal dat de eerste en laatste keer zijn dat ze
in een moskee komen. Hoewel het op Java niet gebruikelijk is dat vrouwen de
sembahyang28. uitvoeren in de moskee, is het een misvatting te geloven dat het
binnengaan en de gebeden uitvoeren hun verboden wordt (Koentjaraningrat 1985:
388). In de Javaanse boerensamenleving speelt de vrouw geen prominente rol in het
openbare, sociale en politieke leven (Koentjaraningrat 1985: 139). Ook bij de
religieuze heilmaaltijden (slametan) zitten alleen mannen aan. Maar degene die
beslist of en wanneer deze bijeenkomst gehouden wordt en wie de gasten zullen zijn,
is de vrouw des huizes. Bovendien is zij degene die zorgdraagt dat de gerechten
bereid worden. De status van een vrouw wordt volgens Ann Stoler niet zozeer bepaald
door de rechten en plichten vastgelegd in het rechtssysteem, ook niet door het
participeren in sociale en politieke zaken, maar door de mate waarin zij controle
uitoefent over de strategische economische bronnen van de samenleving (Stoler,
1977: 100-102 in Koentjaraningrat 1985: 349).
In Suriname bestond tot midden jaren twintig van de twintigste eeuw een groot
vrouwentekort onder de Javaanse bevolking. Dat leidde tot allerlei misstanden. Zowel
in brieven als in jaarverslagen werd door de zendelingen melding gemaakt van het
lage zedelijk peil en de ontrouw van Javaanse vrouwen (Jaarverslag 1916; Bielke,
brief 1911). De zending richtte zich eigenlijk op mannen. Vrouwen worden terloops
genoemd of er wordt over het algemeen denigrerend over hen gesproken.29.
In veel gevallen kwamen mannen terug op hun beslissing doopkandidaat te worden
of überhaupt de samenkomsten nog bij te wonen omdat hun vrouw dat niet wilde of
niet meewerkte. Zij werden weer moslim (Jaarverslag 1914; 1915; Jaarverslag Peucker
1927). Over het algemeen waren de vrouwen niet enthousiast over de christelijke
activiteiten van hun mannen (Larisch, brief 1924), ook als de mannen alleen maar
toehoorder waren. Ze gingen soms zelfs zo ver dat ze met kinderen en al én de helft
van het interieur de benen namen. Manlief vond bij thuiskomst een half leeg huis
(Jaarverslag, Larisch 1927). In tegenstelling tot de passieve rol van de Javaanse
moslimvrouwen in openbare religieuze aangelegenheden, werd haar bij het christen
worden een actieve rol toebedeeld. Ook zij moest doopvoorbereidingslessen volgen,
aan zangdiensten meedoen en plaats nemen in de kerkbanken. Zij werd gedwongen
haar rol in religieuze zaken te herdefiniëren.
Wanneer broeder Erné na een kwart eeuw zending onder Javanen in Suriname de
balans opmaakt, bedraagt het aantal gekerstenden honderdvijftig personen in 1934.
Dat is nog geen half procent van de 30.000 in Suriname wonende Javanen.
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Eindnoten:
1. De empirische gegevens waarop dit artikel gebaseerd is, zijn afkomstig van het Archief van het
Zeister Zendingsgenootschap, dat ligt gedeponeerd in het Utrechtse Archief. Ik dank Heinz
Asmus voor het in leesbaar Duits omzetten van drie belangrijke brieven.
2. In 1903 schrijft zendeling Richard Voullaire die in Nederland verblijft, brieven aan zijn
superieuren over de wenselijkheid van zending onder Javanen in Suriname. Op het Congres
van 1902 gehouden in Den Haag is reeds over deze nieuwe zendingsactiviteit gesproken
(Voullaire, brieven juli 1903).
3. Schriftelijk deelt broeder Voullaire mee dat er weliswaar een donatie, ‘een bouwsteen’, in kas
is van een zekere mevrouw Insinger van f. 5000.-, maar dat dit bedrag niet genoeg is om het
salaris van een zendeling gedurende lange tijd te garanderen (Voullaire, brief 11 september
1903).
4. Het onderscheid wordt naderhand ook aangebracht: de Javaanse zending zal behoren tot de
‘Neue Mission’.
5. Intussen heeft mevrouw Insinger broeder Voullaire geschreven en stelt vragen in de trant van:
of de zending onder Javanen nog wenselijk is en hoeveel geld er nodig is naast de toezeggingen
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van het Morton legaat. Hoeveel is er eigenlijk in kas voor de bewuste zending? Hij antwoordt:
Ja, de zending is zeer gewenst en met een bedrag van f. 25.000,- kan al een begin gemaakt
worden. Momenteel is voor dit doel f. 5.200,- in kas. De uitbetalingen van het Morton legaat
zullen nog twee tot drie jaar gedoneerd worden, maar velen maken daarop ook aanspraak
(Voullaire, brief 12 november 1904).
Tachtig jaar later zouden Javaanse mannen aan Verhey & Van Westerloo (1984: 29; 35; 44)
over die periode zeggen dat opiumgebruik en dobbelen hun favoriete bezigheden waren. In het
interview dat Verhey & Van Westerloo met mevrouw Djojodikromo voerden (1984: 44) verklaart
zij een en ander. Zij zegt: ‘De Javanen waren daar niet één volk geweest, dat was het probleem.
Ze kwamen van wel 350 verschillende plaatsen, iedereen deed wat hij zelf wilde’. Met andere
woorden, er zat geen structuur in de Javaanse gemeenschap.
Javanen die naar Suriname komen, behoren grotendeels tot de agama jawa (Javaanse godsdienst).
De religieuze opvattingen van de aanhangers vormen samen een geïntegreerd geheel van
pre-hindoeïstische, hindoeïstische en islamitische elementen, waarin magie een bijzondere
plaats inneemt (Koentjaraningrat, 1985: 316). Geloofsopvattingen worden voornamelijk
mondeling overgedragen, hoewel een deel ook op schrift gesteld is. De op schrift gestelde kennis
is voor een groot deel voorbehouden aan religieuze specialisten, religieuze ambtenaren en
leraren van mystieke bewegingen (Koentjaraningrat, 1985: 324).
Vooral deze ex-islamitische-schoolleerlingen, santri, zijn ontvankelijk voor de boodschap van
de zendelingen. Enkele worden al in het begin van de zendingsarbeid genoemd: Niti Pawiro,
de mandoer van Mon Trésor, Oedo van Nickerie.
Zestien jaar later geeft het jaarverslag (1927) door een andere broeder geschreven een
genuanceerder oordeel over het zendingsveld. Hij stelt: ‘Man muss sich bei den Javanen immer
vor Augen halten, dass sie verpflanzt worden sind und dass dieser Prozess nicht ohne schädliche
Folgen an ihnen vorübergegangen ist. Autoritätspersonen ihrer eigenen Rasse gibt es hier nicht,
und die hiesigen Autoritäten sind ihnen wesens fremd und werden nicht innerlich voll anerkannt’.
Maar tegenover de andere volken in Suriname voelen de Javanen zich een eenheid. Hun religie
draagt daar in grote mate toe bij. Zijn ze christen geworden dan zien ze in de persoon van de
zendeling en evangelist de vertrouwenspersoon die ze ontberen. Ze verwachten niet alleen
geestelijke rand en ondersteuning maar ook materiële (Jaarverslag 1927). Het is daarom het
beleid, gelet op de Javaanse aard, evangelisten aan te stellen die niet jonger zijn dan 30 jaar.
Jongelui kunnen geen invloed uitoefenen op ouderen.
Broeder Bielke is dan nog niet in Suriname. Hij arriveert in mei 1909.
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft 104 geïllustreerde Calwer bijbelvertellingen uitgedeeld
in Amsterdam aan de naar Suriname reizende Javaanse emigranten. De meeste van deze boeken
zijn overboord gegooid.
Dat was het kerkeraadslid de heer Deutz (Bielke, z.j.: 32)
Aan zoveel mogelijk personen - ieder naar gave en talent - werd een taak gegeven (Lenders
1996: 21).
Belangrijke overgangsrituelen van aanhangers van de agama jawa zijn die van besnijdenis,
huwelijk, zevende maands zwangerschap, geboorte en dood. Ze worden op zijn minst vergezeld
van het plaatsen van sajèn (offers) en het houden van een slametan (heilmaaltijd) (Geertz 1960;
Koentjaraningrat 1985; Gooswit 1990).
Van Kasandi en Niti Pawiro zijn brieven in het Javaans bewaard gebleven. Ik heb kopieën van
de brieven aan Hein Vruggink ter hand gesteld. Hij bereidt een publicatie voor.
Vanuit Hernnhut wordt aangedrongen op regelmatige berichtgeving over de vorderingen van
de kerstening. In Nazareth, Pennsylvania in de Verenigde Staten, is zuster Haas begonnen met
een inzameling op haar zondagsschool voor het levensonderhoud van Niti Pawiro. En of Niti
zo goed wil zijn haar eens te schrijven.
Over het algemeen zijn de plantagedirecteuren niet zo happig op zendelingen die willen bekeren.
Aan hen wordt gezegd: ‘Ik houd niet van Javanen die christenen zijn en die Hollands kunnen
praten’ en ook ‘Laat ze met rust, zij hebben ook hun geloof’.
Aan de bijeenkomsten door de week en de zangoefeningen nemen eigenlijk alleen degenen deel
die op het centrum in Leliëndaal verblijven. Teksten uit het Oude en Nieuwe Testament dienen
als uitgangspunt.
Zowel bezoek aan gevangenen op Mariënburg (licht gestraften) en in Nieuw Amsterdam (zwaar
gestraften) als aan zieke Javanen in ziekenhuizen op onder andere Mariënburg en Mon Trésor
en in Paramaribo staan op het programma (Jaarverslag, 1911). Daarnaast worden ook bezoeken
gebracht aan 's Landsgrond en de leprozerieën Chatillon en Bethesda. In het jaarverslag van
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1915 geeft Bielke een idee hoe een ziekenbezoek in het ziekenhuis van Mariënburg verloopt.
Het gaat hier om jongelui die nog niet zo lang in Suriname wonen: ‘... sedert weken hebben we
weer een aantal belangstellende toehoorders. Maar zodra de klok vier uur slaat, en er “Eten!”
geroepen wordt, moet er bijzonder snel “amen” gezegd worden, omdat de zieken niet meer te
houden zijn. Iedereen stormt dan met de etenskom naar de galerij van waaruit al minutenlang
de geur van gekookte rijst vele toehoorders zodanig prikkelde dat ze zeer onrustig op de grond
heen en weer bewogen’.
De gedoopte opzichter van de plantage wist van die verslaving, maar heeft niets aan de zendeling
daarover gezegd. Eerst wanneer hijzelf in de knoei komt en hij ten overstaan van de
gemeenteleden terecht gewezen wordt, vertelt hij over de misstap van zijn plantagegenoten.
Wat is er precies gebeurd. De opzichter was namelijk weer begonnen te dobbelen. De geruchten
daarover waren Bielke al ter ore gekomen, maar hij kon hem niet betrappen. De zendeling
kondigde zijn komst immers altijd aan. Op een zondag komt hij echter onaangekondigd
aanfietsen. De vrouw van de opzichter ziet hem aankomen en rent naar achteren terwijl ze van
alles roept. Bielke loopt zowat nog harder naar de woningen toe. Wanneer hij ter plekke komt,
treft hij een kring van spelers aan en de opzichter komt uit een van de huizen aangeslenterd.
Maar de manier waarop hij kijkt en zijn houding verraden alles. Hij krijgt van Bielke een les
in goed gedrag ten overstaan van de goegemeente en hem wordt gevraagd de volgende dag naar
Leliëndaal te komen. Inderdaad meldt hij zich de volgende dag, na de twee uren durende
wandeling vanaf Spieringshoek afgelegd te hebben, op Leliëndaal. Hij ondergaat gewillig de
vermaning ten overstaan van de gehele christengemeente. Sindsdien bezoekt hij regelmatig de
bijeenkomsten. Maar alleen God weet wat hij uitspookt, want hij kijkt nog schichtig (Jaarverslag,
1913).
Hetzelfde lot treft de opzichter van Rust & Werk. Hij verliest zodanig gezicht dat hij naar
Paramaribo vertrekt. Het gaat nog harder bergafwaarts met hem. Ten einde raad stuurt hij zijn
vrouw naar Bielke toe om raad en hulp. Hij krijgt op Beekhuizen een baan. Sindsdien houdt hij
zich aan de regels en bovendien: ‘ja, es ist zu spüren, dass durch seine Einfluss die Beekhuizen
er Javanen zugänglicher werden als bisher’ (Jaarverslag, 1913). Een ander voorbeeld is de
opzichter van plantage Geyersvlijt. Hij is een gewezen santri. (Omdat de santri kunnen lezen
en schrijven worden ze meestal als opzichter aangesteld. Ook horen ze bij de eersten die zich
voor het christendom interesseren). Hij krijgt van Bielke een bijbel in het Javaans en is
middelpunt van een kleine kring belangstellenden. De opzichter van Geyersvlijt raakt echter
steeds meer onder de invloed van een islamitische groep in Paramaribo. Eind van het liedje is
dat hij openlijk zijn sympathie met de islam toegeeft en zijn stap aldus legitimeert: ‘Ik wil geen
christen worden. Ik zal door christen te worden mijn vader, die als vrome islamiet gestorven
is, te schande maken. Ook als moslim kan ik God dienen’ (Jaarverslag, 1913). Eigenlijk vanaf
het jaarverslag van 1911 komen meldingen van christenen die weer moslim geworden zijn.
In de Wetboeken van de Shafiïtische school wordt besnijdenis beschouwd als wajib of verplicht
en wordt daarom ook ngislamake (iemand moslim maken) genoemd (Koentjaraningrat 1985:
359; Kern 1947: 61). De Shafiïtische wetschool is dominant in Zuid-Filippijnen, Maleisië,
Zuid-Thailand, Zuid-India, Zurd-Iran (Bahrein regio). Zuid-Arabië (Hadramaut), Oost-Afrika
en in Daghustan (Centraal Azië). De drie andere Wetscholen zijn de Hanafitische, de Malikitische
en de Hanbalitische Wetschool (Koentjaraningrat 1985: 441; Hitti 1970: 398).
De geloofsbelijdenis is de eerste van de 5 geloofszuilen van de islam. Dit zijn de eerste woorden
die een pasgeboren baby ingefluisterd wordt en ook de laatste woorden in het graf bij de
overledene. Tussen deze twee gebeurtenissen worden deze woorden onnoemlijk vaak herhaald.
De modin of muezzin roept vijf keer per dag de geloofsbelijdenis vanaf de minaret. ‘Islam has
generally satisfied itself with a verbal profession’, zegt Hitti. Als de geloofsbelijdenis wordt
onderschreven en uitgesproken wordt, is de persoon nominaal moslim geworden (Hitti, 1970:
130). Een echte moslim houdt zich ook aan de andere 4 zuilen: 5× per dag het voorgeschreven
gebed bidden, het vasten in de ramadan (vastenmaand), de aalmoes geven en de bedevaart naar
Mekka maken.
De Sarekat Islam is de politieke uitbouw van de Muhammadijah beweging, een orthodoxe islam
beweging opgericht in 1912 door een teruggekeerde hadji (Geertz 1960: 126).
Er wonen nu al vijf kinderen op Leliëndaal.
Als hindernis wordt vooral ervaren dat overal bekend geworden is dat de christelijke zeden alle
kwaad verbieden dat moslim zonder gewetensbezwaar mogen doen (Jaarverslag 1918).
Velen kwamen vragen om kleding om de zondagsdienst bij te wonen. De zendeling had inderdaad
tweedehands kleding ter beschikking en honoreerde de verzoeken. Het was te voorzien dat hij
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bedrogen zou worden, geeft hij toe. Wat was nu het geval? De kerkgangers gingen met de
kleding naar huis. De volgende zondag delen ze mee dat de kleding gestolen is, of ze alsjeblieft
andere mogen hebben. ‘Geen bezwaar’, zegt de zendeling. Hij geeft weer kleding, maar direct
na de kerkdienst wordt de kerkgangers in de geleende kleding gevraagd naar de werkkamer te
komen. ‘Of ze de kleding aan de spijker willen hangen en hun eigen kleding weer aantrekken.
Volgende week zijn de kleren weer ter beschikking’. De kleding bleef daar inderdaad hangen
tot de volgende zondag. ‘Auf diese Weise kamen eine ganze Anzahl unter den Schall von Gottes
Wort’ (Jaarverslag 1924).
28. Op Java wordt de salah (salat) of het gebed, de tweede zuil van de islam, aangeduid met de
term sembahyang (Koentjaraningrat 1985: 386; Kern 1947: 36).
29. ‘Schwierig ist es, den Frauen näher zukommen. Sie verstehen meist nicht, worum es sich handelt,
oder aber sie sagen, dass sie dumm dazu seien. In ihrem ganzen Denken sind sie eben zu
unselbständig. Es ist wohl kaum anzunchmen, dass eine Frau selbständig zum Christentum
übertreten wird. In solchen Sachen folgen sie den Männern. Ich habe mich darum auch nur
selten um die Frauen bemüht’ (Jaarverslag Peucker 1925).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

102

Karel Steenbrink
Herbronning als uitzuivering tussen islam en javanisme. Twee
tegengestelde biografieën
Tijdens een korte reis van drie weken naar Suriname in maart 1999 kon ik
kennismaken met twee extreem verschillende ontwikkelingen van Javaanse
religiositeit. Binnen één familie kwam ik een persoon tegen die zich via grondige
kennismaking met het moderne standaard Indonesisch en boeken van de vereniging
Persatuan Islam uit het Javaanse plaatsje Bangil een moderne puriteinse,
bijna-fundamentalistische vorm van islam had eigen gemaakt. Anderzijds was er
binnen die familie ook een persoon, die de islam geheel en al had afgezworen en
zich door taaie zelfstudie via boeken in het Nederlands en in het Javaans (tot en met
het klassieke Javaanse schrift) een beeld had gevormd van wat de oorspronkelijke
Javaanse religie zou moeten zijn. Deze laatste propageerde die Javaanse religie
(agama jawa) niet alleen in eigen kring, maar had er zelfs van regeringswege officiële
erkenning voor weten te verkrijgen. Van de standaard onkunde en gebrekkige kennis
via mondelinge en persoonlijke overdracht dus naar een grote belezenheid, maar
met heel andere gevolgen. Deze bijdrage wil tegen de achtergrond van mijn eigen
ervaring als onderzoeker en docent islam in Indonesië (van 1970-1988 op Java) een
miniatuur-beschrijving geven van deze contrasterende ontwikkeling.
De gewone vorm van Javaanse religiositeit in Suriname lijkt de mengvorm te zijn.
De formele erkenning van de islam als godsdienst van de meerderheid der Javaanse
Surinamers wordt vergezeld door een parade van duidelijke niet-islamitische
gebruiken. De wajang met zijn kern van verhalen uit het Mahabharata en Ramayana
suggereert een sterke hindoeïstische invloed. Daarnaast zijn er vele andere gebruiken
die bij gebrek aan beter maar als ‘origineel Javaans’ of als ‘volksreligie’ (in
tegenstelling tot een formele wereldreligie) kunnen worden gezien. Daartoe behoort
in de eerste plaats het tayup, een meestal nogal onschuldige dans met een
beroepsdanseres (lèdèk), die eerder opwindend is dan echt zedeloos. Zeker ook
opwindend is een trancedans, de jaran képang, waarbij dansers de bewegingen van
een paard nabootsen, eerst kalm en rustig, totdat ze ineens echt in trance geraken en
wilde bewegingen gaan maken, zich op de grond kronkelend door stof en modder
wentelen en zelfs gras gaan eten. De tayup en jaran képang lijken weinig met de
formele islam te maken te hebben en worden nu vooral als puur vermaak gezien,
terwijl het oorspronkelijk waarschijnlijk sjamanistische trancedansen zijn geweest,
waarin men zich identificeerde met dieren en voorouders.1.
De slametan is min of meer een tussenvorm. De gebeden die erbij gezegd worden
en de moskeefunctionaris of kaum, die deze leidt, getuigen duidelijk van (restanten
van) een islamitische traditie, maar zij zijn ingebed in een geheel van rituelen, dat
zo typisch Javaans is, dat de slametan ook wel het basisritueel van de ‘Javaanse
religie’ wordt genoemd.2.
De standaardbeschrijvingen benadrukken de geringe specialistische religieuze
kennis bij de eerste generatie(s) Javanen in Suriname. Dat is intussen wel veranderd.
Bij de ontwikkelingen die de Javaanse groep in de loop der laatste eeuw heeft
ondergaan horen allereerst de komst
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van het ‘beter geïnformeerde’ reformisme, dat de gebedsrichting naar het oosten
heeft verplaatst, de slametan gebeden enigszins heeft aangepast en een aantal
gebruiken van de volksreligie heeft afgeschaft.

DE selfmade moslimgeleerde
Pak Sonny Frederik Sarbai Djabar werd op 25 januari 1938 geboren in Blauwgrond,
nu aan de rand van Paramaribo, in een traditioneel Javaans gezin. Zijn gewone
roepnaam is Ba'i. De naam Djabar (in de huidige Javaanse spelling: Jabar) is de
moderne afkorting voor Jawa Barat of West-Java, het gebied waar de familie vandaan
komt. Maar voor moslims heeft de naam Jabar ook wel een speciale betekenis. Het
is Arabisch voor Gods almacht. De sekte der Jabariyah ontkende de vrije wil van
de mens omdat God alles al heeft voorbeschikt. De ouders waren nog analfabeet en
voor hemzelf was het als plantagekind een kleine tien kilometer lopen naar een school.
Op die lagere school leerde hij Nederlands. Bij een analfabeet-Javaan leerde hij de
beginselen van het eenvoudige Maleis. Van de straat pikte hij het Sranantongo op,
de lingua franca van Suriname. In de jaren 1950 ontwikkelde hij zijn vermogen
Maleis te spreken tot een vlotte kennis van het standaard Indonesisch. Eerst deed hij
dat via de islamitische boekjes die hij van de Indonesische ambassade kon krijgen.
Toen in 1977 zijn dochter Edith Sjamsul-Anam Djabar naar Indonesië ging om islam
te studeren in Surabaya, kreeg hij van haar meer boeken over zijn geliefde godsdienst.
Zij studeerde daar tot 1990. Als vakbondsman heeft Pak Djabar de kans gekregen
een congres te bezoeken in Indonesië. Daar heeft hij, naast zijn ervaringen op de
ambassade en in de kringen daaromheen, zijn kennis van de islam bijgespijkerd. Van
belang voor zijn vorming was ook de islamitische da'i (letterlijk ‘oproeper, iemand
die da'wa doet’) die de Stichting Islamitische Gemeente Suriname, de SIGS, heeft
opgericht en er tot op heden werkt. Deze man, Amir Hassan Siregar, is een Batak
uit Zuid-Tapanoeli, Sumatra. Ondanks zijn vijftienjarig verblijf in Paramaribo spreekt
hij alleen de talen die hij meebracht: Arabisch en Indonesisch. De gretigen en
leergierigen van Paramaribo moeten zich dus maar aan de buitenlandse leraar
aanpassen. Bij de SIGS noemt men zo iemand ustaz, wat Arabisch is voor leraar. De
nieuwe strengen en devoten gebruiken graag Arabische woorden, want dat laat zien
waar zij hun herbronning vandaan halen. Via het Sranan heeft Pak Djabar ook een
goed bruikbare kennis van het standaard Engels verworven. Maar daar doet hij voor
zijn godsdienstige kennis nauwelijks iets mee. Hij heeft zijn kennis en herbronning
van de islam vrijwel geheel verworven via de kennis van het moderne standaard
Indonesisch.
In het eenvoudige huis in Commewijne, aan de doorgaande weg naar Moengo en
Albina, laat hij vol trots de boekenkast zien: meer dan twee strekkende meter
islamitische literatuur uit het moderne Indonesië. Slechts een enkel werk is in het
moderne Javaans gedrukt, zoals een koranvertaling. Prominent zijn de boeken van
Ahmad Hasan (1887-1958, ook wel Hasan Bandung geheten), de stichter en geestelijk
leider van de PERSIS, de Persatuan Islam, een in 1921 Bandung opgerichte beweging
voor de studie en beleving van een gezuiverde Islam. PERSIS verdeelt het islamitische
gedachtegoed in twee gebieden: in het ritueel moet men precies doen wat
voorgeschreven staat, maar daarbuiten is alles toegestaan wat niet strikt verboden is.
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Voor de islamitische geboden en verboden wil Ahmad Hasan en de zijnen een absoluut
scripturalisme: alleen de koran en de nadere uitspraken van de profeet, de adāth,
zijn van belang. Verder geen lokale of internationale tradities. Omdat de koran slechts
weinig preciseringen heeft van de
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plichtenleer, is men in de praktijk vooral op de adāth, aangewezen. Pak Djabar
had een representatieve collectie (Arabische tekst met Indonesische vertaling) van
de overleveringen die door Buchari zijn verzameld: 2000 van de 8000 staan erin.
Dat is vanwege de overlappingen in het originele werk meer dan genoeg. Het is wel
de meest toonaangevende collectie. Maar in de drie delen van Soal-Jawab, de in
vraag en antwoord vervatte leerstellingen van Ahmad Hasan, komen ook nog allerlei
adāth, uit andere collecties voor. Op zich lijkt dit een strenge vorm van islam, die
geheel op de oude schriftuur is gebaseerd. Maar omdat de adāth, allerlei mogelijk
oplossingen aangeven, is de individuele gelovige toch een behoorlijke ruimte gegeven.
Ahmad Hasan had zijn bloeitijd tussen 1930-1950, in Indonesië de nadagen van het
kolonialisme en de roerige tijden van de revolutietijd. Hij preekte allerminst een
onmogelijke en strenge islam. Zelf was hij van Indiaas-Arabische afkomst, uit een
familie van textielhandelaren en als zodanig ook zelf nog in de zaken betrokken. In
de jaren 1930 trok Ahmad Hasan naar Bangil aan de Oost-Javaanse noordkust, op
ongeveer 20 km afstand van Surabaya, waar hij een pesantren stichtte.
Bangil werd het centrum voor het typische vrome, streng-voor-zichzelve, maar in
de maatschappij niet zo roerige soort islam, dat we nu ook vinden bij Pak Djabar.
Studie van de boeken is daarin op zich al een godsdienstige bezigheid. In de
PERSIS-moskeeën op Java begint dat al voordat de zon opkomt; als kuliah subuh,
de studie van het gebed van de vroege morgen. Ook in de grote steden van Java vindt
men dan slechts een tiental getrouwen in de moskee zitten bij kaarslicht, met een
glas thee en de adāth, -boeken op een lessenaartje voor zich. Pak Djabar heeft
eigenlijk een kleine gemeente rondom de eenvoudige moskee, die hij aan de straat
tegenover zijn huis in Commewijne heeft gebouwd. Een kleine zestig personen komt
daar bijna dagelijks bijeen voor gebed, religieuze discussie en sociale contacten. Het
zijn de geestverwanten, die binnen een straal van zo'n vijf kilometer van zijn huis en
moskee wonen. Hij tracht niet werkelijk te bekeren; hij aanvaardt dat er nu eenmaal
vele vormen van islam zijn, ook in zijn onmiddellijke omgeving, zoals ook op Java
zelf de PERSIS slechts een kleine minderheid is (ook al was het PERSIS-lid
Muhammad Natsir, ooit eerste minister, destijds wel een vooraanstaande figuur).
Djabar is een mooi voorbeeld van ontwikkeling in talen en godsdienstkennis, weer
helemaal terug naar het land van herkomst van de familie, maar dan helemaal naar
de moderne vormen ervan.

De man van de Agama Jawa
Sapto Sopawiro is geboren in Saramacca op 15 juli 1940. Hij volgde de lagere school
bij de Evangelische Broedergemeente (EBG), pikte her en der wat techniek op en
werd monteur op de grote scheepvaart, vooral naar Noord-Amerika. Na vijf jaar
varen vond hij het genoeg en werkte hij zo'n 35 jaar als monteur bij de Billiton
maatschappij, in Moengo en later in Paranam.
Sapto Sopawiro is, vergeleken met de Indonesische Javanen, zeer direct: geen
formaliteiten. Toen wij bij zijn huis in Parapasi (Domburg) aankwamen liep Sapto,
evenals zijn echtgenote, in korte broek rond. Niet alleen in de stad, maar voorat ook
in de dorpen van het Indonesische Java, zou dat minstens een kwartier aan omkleedtijd
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gekost hebben. Daar moet er voor gasten, zeker voor blanke londo's (Nederlanders)
eerst formeel gekleed worden en bij buren en in de warong gauw wat gekocht voor
de juiste en gepaste ontvangst. Maar de Surinaamse Javaan is veel directer en
informeler. Sapto deed na enige tijd een lange spijkerbroek aan, maar zijn vrouw
bleef in een soort ‘bermuda’ rondlopen.
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Zij kwam af en toe bij het gesprek, maar deed dat vanuit de keuken, waar zij ging
koken.
Sapto is zeer geïnteresseerd in religie, maar kennelijk op een zeer open manier.
De scheiding tussen de religies, die op het Indonesische Java ook een splitsing in
politieke voorkeuren heeft betekend, is hief veel minder absoluut. Hij vertelt over
goede contacten met een bevriende EBG-dominee, met wie hij uren over godsdienst
praten kan. Hij is ook bevriend met onze begeleider, de katholieke priester dr. Joop
Vernooij. Maar zijn uitgesproken voorkeur heeft toch het javanisme. Hij heeft
persoonlijk waarschijnlijk iets tegen een orthodoxe en Arabiserende vorm van islam,
al spreekt zich hij daar niet duidelijk over uit. Voor hem is het Javaan-zijn erg
belangrijk en daar hoort de Javaanse religie bij. Als kern van het javanisme ziet hij
pasrah, of in andere vormen van het woord: pamrih, sumarah, je toevertrouwen aan
God, onthechting. Dat juist de Indonesische Javanen het Arabische woord islam ook
daarmee vertalen, wist hij niet. De Arabische terminologie van de islam maakt al
meteen dat die woorden en de wereld daarachter helemaal vreemd voor hem is
geworden. Hij heeft een eigen godsdienstige vereniging opgericht, de Carita Wujud
Ngesti Tanggal. De Statuten van de Stichting dateren van 17 mei 1991. Deze heeft
een formele erkenning van de Javaanse religie (Agama Jawa) bij de Surinaamse
regering verkregen en een voorganger, pengulu (niet Sapto zelf), is voor trouwdiensten
en de administratie ervan bezoldigd, op de bescheiden Surinaamse manier.

Pak Sapto Sopawiro, tijdens een overlijdens-slametan
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Sapto bezit een boek met de bijbelverhalen in Javaans schrift. Dat was zijn eerste
oefenmateriaal voor het lezen van het Javaanse schrift. Later heeft hij ook een
fotokopie verworven van de Serat Paramayoga van de Javaanse hofdichter
Ronggowarsito (1803-1873). Voor het lezen van de gecompliceerde stijl van dit werk
heeft Sapto veel steun aan de beschrijving in een boek van ds. Suffridus de Jong,
Een Javaanse Levenshouding (een Amsterdamse dissertatie uit 1973). De uiteenzetting
aldaar over de Wedatama en de Paramayoga leverden hem het materiaal op, dat hij
gebruikte voor een grote serie artikelen over de Agama Jawa in het blad Negara
Express, beginnend in 1998. In feite zijn deze bijdrage letterlijke selecties uit het
boek van De Jong.3. Het tijdschrift Negara Express is gericht op de gemiddelde
culturele Javaan in Suriname. Er staan dus ook beschouwingen in over de
Surinaams-Javaanse bijbelvertaling, over de eveneens uitdrukkelijke niet-islamitische
Javaanse spirituele groep Sapta Dharma. In het nummer van januari-februari 2000
wordt zelfs naast de bijdrage van Sapto een geheel andere bron als ‘het heilig boek’
van het javanisme geprezen, de Layang Joyoboyo. We zouden dus kunnen gaan
speculeren over een langzaam groeiende, nieuwe kanon van de Javaanse religie in
Suriname. Het tijdschrift Negara Express is hier in zoverre belangrijk, dat het geen
bijdragen van strikter islamitische huize opneemt, maar alle aandacht geeft aan deze
ontwikkelingen binnen de Agama Jawa.
Naast de weinige geschreven en gedrukte ‘beste bronnen’ voor zijn eigen traditie,
zoekt Sapto ook wel de mondelinge overlevering. Vooral in de rituelen voor de
slametan volgt hij voorbeelden, die hij zelf van vroeger kent. Een buitenstaander
hoort dan dus flarden van de klassieke Javaanse terminologie voor God: Hyang Widi,
Ingkang Purba Wisesa (de Ene, de Almachtige) zijn wel echte Javaanse termen, maar
ze zijn in een moslimomgeving natuurlijk ook heel goed acceptabel. De
buitenstaanders herkent ook elementen uit Sapto's christelijke opvoeding. Tijdens
een slametan gingen de handen gevouwen, de vingers in elkaar geweven zoals in de
christelijke gebedshouding, anders dan de islamitische, later ook gebruikt, waar de
handen opengevouwen als ontvangende geopend naar boven worden gehouden. Maar
tijdens dat gebed wordt dan ook de naam Allah Bapa, God, Vader voor de godheid
gebruikt. Voor een kritische buitenstaander is er met die ‘zuiverheid’ van de Agama
Jawa dus nog wel wat aan de hand. Pak Sapto zelf is ook niet bepaald puriteins in
zijn zoeken naar de werkelijke vormgeving van zijn religie. Bepalend criterium lijkt
wel de taal te zijn: religiositeit die in goed klinkend en zuiver Javaans is overgeleverd
hoort daar bij.
In zijn beschouwingen over de Agama Jawa is Sapto nogal ‘humanistisch’: hij is
vooral gericht op de eigenschappen en de gevoelens van de mens. God speelt eigenlijk
een secundaire rol daarbij. Het Dewa Rutyi-verhaal, dat ook in zoveel
wajangvoorstellingen voorkomt, is voor hem belangrijk om een visie op de mens te
ontvouwen. De onbeschaafde en ruwe krachtmens Bhima die op zoek is naar zijn
ware Ik, en daarvoor dan zichzelf moet verkleinen totdat hij in het oor van het dwergje
Dewa Rutyi kan kruipen om pas in die toestand van verkleining en toevertrouwen
aan het onbekende tot inzicht in zichzelf te komen. Het Dewa Rutyi-verhaal hangt
dan ook geschilderd als een soort mandala aan de muur van zijn woonhuis: een
beschrijving van de microkosmos van de individuele mens en tevens de macrokosmos
van de wereld-als-geheel.
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De Agama Jawa van Sapto Sopawiro werkt min of meer als een eigen
‘onafhankelijke kerk’: deze charismatische figuur bedient een 55-60 mensen, in een
straal van een echt kilometer omtrek. De gelovigen wonen daar door elkaar heen: er
zijn westbidders temidden van oostbid-
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ders.4. En ook in dit gebied zijn het lang niet exclusief Javaanse mensen die de percelen
bewonen. Temidden van die grotere groepen heeft Sopawiro wel zijn eigen
‘klantenkring’, mensen die bij hem aankloppen voor de rituelen rond geboorte,
huwelijk en dood. Zij hoeven zich nieteens, zoals Sapto wel heeft gedaan, ook formeel
van de islam af te keren. Als pastoraal begeleider en leider van rituelen heeft hij zijn
eigen kring opgebouwd en verzorgt die. Hij heeft zelf geen ritueel centrum, Het
spreekt vanzelf dat hij geen moskee of langgar heeft. Hij beschikt zelfs niet over een
ander soort gebeds- of ontmoetingsruimte. De wajangvoorstellingen, waarin hij ook
nog actief is als dalang, worden georganiseerd op grote erven of in seculiere
ontmoetingsruimtes. De rituelen rond geboorte, huwelijk en overlijden worden in
huiselijke kring voltrokken, waarbij hoogstens op het erf een extra tentdoek wordt
gespannen om zo een grotere groep te ontvangen. Het is echt een religie die
geconcentreerd blijft op de familie, het individuele huis, als belangrijkste kern.
Pak Sapto is er verre van om een gesloten gemeenschap te willen leiden. Zelf is
hij graag als religieus leider ook te gast in de kring van andere religies, met name in
die van de katholieken. Daar treedt hij dan wel op als een zelfbewuste en
evenwaardige ‘collega’ van de katholieke priester. Bij het afscheid van de priester
van Domburg op 26 juni 2001 hield hij ook een formele toespraak en bood een
traditioneel geschenk (petyi) aan.

De rafelrand van grote tradities
In de godsdienstwetenschap worden de religieuze stromingen wel onderverdeeld in
grote en kleine tradities (great traditions tegenover little traditions). De grote tradities
zijn de wereldreligies, gebaseerd op profeten en vooral schriftelijke overlevering en
vastlegging. Deze zijn te vinden in de steden, de tempels, de scholen, de kloosters
en in geleerdheid. De kleine tradities zijn van de boeren, de dorpen en het platteland.
De kleine tradities leven ook veel meer van mondelinge overlevering dan van
nauwkeurige en zorgvuldige bestudering van de schriftuur.
De Javanen (en Hindostanen) die naar Suriname kwamen zaten al aan de rand van
grote tradities: zij kwamen uit de periferie, het platteland van landen waar ook grote
tradities waren gevestigd: islam en hindoeïsme. Zij waren daar al in het dynamische
spanningsveld van de stedelijk opgeleide pandits en imāms, hun verhalen over het
ultieme, de Andere Wereld, de absolute godheid en de lokale dukun, die vooral voor
de praktische en concrete problemen hier en nu een oplossing weet. Beide Javanen,
die hierboven summier beschreven worden, wonen aan de periferie van Paramaribo:
per auto zijn ze in ruim een uur in de stad, maar daar wonen ze niet. Ze hebben beiden
een exclusieve traditie uitgekozen, javanisme of islam, waar die in hun jeugd nog
vrij probleemloos en zonder moeite in elkaar geschoven konden worden. Ze hebben
gekozen voor een bijna extreme vorm van schriftuurlijke bronnen voor één van die
tradities, maar wel op een zeer tolerante manier: zonder missionair te zijn, zonder te
proberen andere ook daartoe over te halen.
In een recensie van het bekendste boek over Javaanse religie, Religion of Java van
Clifford Geertz, schreef de Leidse geleerde G.W.J. Drewes eens, dat dit typisch een
boek was van een antropoloog. Hij beschreef de Javaanse religie, zoals hij die pratend
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met zijn contactpersonen kon ervaren. Er komen in het beroemde boek van Geertz
bijna geen geschriften voor. Hij schrijft ‘alsof de Javanen analfabeten zijn, alsof ze
nauwelijks iets lezen en al helemaal geen geschriften produceren, terwijl ze zo'n rijke
religieuze literatuur hebben voortgebracht en nog steeds koesteren.’5. Dit kenmerkt
de Leidse traditie van linguïsten, van geleerden die vooral de handschriften en oude
teksten bestudeerden,

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

108
tegenover de antropoloog die participeert, observeert en met de mensen zelf spreekt.
In de beschrijving van de Javaanse religiositeit heeft deze benadering vanzelfsprekend
ook overheerst. Daar was ook alle aanleiding voor, omdat er nu eenmaal heel weinig
literatuur in omloop was. Met het groeien van een geletterde bevolking, komen ook
de geschriften meer naar voren. Ze zorgen voor nieuwe tegenstellingen in de
gemeenschappen. Het valt op, dat de herbronners niet de meest gezaghebbende
bronnen gebruiken: De Jong en Ahmad Hasan zijn bepaald niet de meest
gezaghebbende bronnen voor de betreffende religies, maar kennelijk loopt het
boeiende proces van hervorming via deze wegen.6.
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Eindnoten:
1. De beste beschrijving voor het Java van het eerste helft der twintigste eeuw staat in Pigeaud
(1938) onder ‘dansvrouwen’ en ‘paarddans’. Beschrijvingen voor Suriname zijn te vinden in
Gooswit 1990 en 1997; Van Bodegraven 1995: 107-110; Suparlan 1995: 131-140.
2. Zie Mulder 1983: 261-262, waar de slametan naast de wajang wordt genoemd als key ritual
van Javaanse religieuze praktijk. Voor de Surinaamse beschrijving Suparlan 1995: 259-273.
3. In het tiende nummer van Negera Express, november 1998, verscheen de negende bijdrage. Ik
heb alleen de nummers 10 t/m 14 (tot jan./febr. 2000) kunnen inzien. De selectie uit het boek
van S. de Jong verscheen nog steeds in al deze nummers.
4. In Indonesië ligt Mekka in het (noord)westen. Dat is dan ook de gebedsrichting (kiblat). Die
werd aanvankelijk ook door alle Javanen in Suriname doorgezet. In de jaren 1930 kwamen
beter geïnformeerden, die erop wezen, dat vanuit Suriname gezien Mekka in het (noord)oosten
ligt. Een aantal moskeeën is daarop van gebedsrichting veranderd, terwijl anderen niet met deze
eerste ‘reformisten’ mee wilden gaan. Vandaar het verschil tussen (traditionele) westbidders
en (reformistische) oostbidders.
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5. Ik kon de referentie naar Drewes helaas niet terugvinden en citeer hier vrij naar mijn eigen
herinnering van de passage.
6. Ik dank dr. Joop Vernooij en drs. Peter Sjak Sie voor hun introductie in Suriname en latere
informatie. Bijzondere dank ook aan Jenny Sopawiro voor nadere gegevens over haar tante en
opa (Djabar) en de begeleiding bij het bezoek aan Pak Sapto.
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Guno Jones
Door één kerkdeur
Over een ‘bakrakerki’ in Paramaribo
‘Een kerk vol zwarte mensen, met hier en daar een wit vogeltje ertussen’. Zo
omschreef psychologe-publiciste Rita Kohnstamm in Trouw (7 januari 2002) haar
eerste indruk van een bezoek aan de Koningskerk van de Evangelische
Broedergemeente in Amsterdam (Watergraafsmeer), dat bij haar in goede smaak
viel. Kohnstamm, zelf van gereformeerde huize maar al jarenlang regelmatig
kerkbezoeker van de hervormde Westerkerk, schetste hiermee tevens het landelijke
beeld van de evangelische broedergemeente in Nederland: een kerk waar voornamelijk
Creoolse-Surinaamse Nederlanders lid van zijn. Een ‘zwarte kerk’ in de Nederlandse
samenleving.
De gereformeerde kerk in Paramaribo die in dit artikel centraal staat is in zekere
zin een voorbeeld van het omgekeerde: De kerk was tijdens haar bestaan een ‘witte’
kerk in de Surinaamse samenleving. Aan de hand van deze case-study zal ik laten
zien dat het instituut kerk lang niet altijd slechts een sacrale betekenis voor haar
leden heeft. Mensen, met name migranten in de diaspora1., kunnen door hun
lidmaatschap van een kerk ook hun etnische identiteit markeren. De uitingen van
ex-leden van de gereformeerde kerk in Paramaribo zijn hier een helder voorbeeld
van. Aan de hand van hun uitspraken zal ik laten zien hoe ‘witte’ Nederlandse
migranten binnen deze kerkelijke organisatie uitdrukking hebben gegeven aan de
beleving van hun identiteit als Nederlanders (of ‘bakra's’2.) in Suriname.

Bronnen
Een kort woord over de bronnen waarop dit artikel is gebaseerd, is hier op zijn plaats.
Voor dit artikel heb ik geput uit interviews met dertien ex-leden van de gereformeerde
kerk, in 1997 en 1998 in Nederland en Suriname gehouden. De interviews met deze
dertien Nederlandse migranten stonden niet op zichzelf maar waren onderdeel van
een doctoraalonderzoek naar identiteitsvorming van Nederlandse migranten3. die
langer dan tien jaar in Suriname woonachtig waren. In dat kader zijn in totaal dertig
mensen geïnterviewd. Doel van dit onderzoek was niet om tot een representatief
beeld te komen van ‘de’ Nederlandse identiteit in Suriname; maar om (in de traditie
van kwalitatief onderzoek) inzicht te krijgen in processen en mechanismen die een
rol spelen in de constructie van Nederlandse identiteit door geïnterviewden niet een
sterk etnisch zelfbesef.4.
Voor de volledigheid wil ik opmerken, dat het proces van de vorming van
Nederlandse identiteit en het sociale veld waarbinnen Nederlandse migranten hieraan
vormgaven ruimer was dan hier zal worden beschreven.5. In het kader van dit
themanummer, religie, beperk ik mij echter tot de wijze waarop de ex-leden van de
gereformeerde kerk hun identiteit binnen het kader van deze kerk vorm gaven.
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Ontstaan en samenstelling
Op de hoek van de Verlengde Zinniastraat en de Verlengde Gemenelandsweg in
Paramaribo, waar vandaag de dag een hindoetempel in aan-
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bouw is, stond tot 1984 de gereformeerde kerk. In de bloeidagen in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw was het een kerk, die voor haar leden tal van functies
vervulde, zowel op het religieuze vlak als in de sociale sfeer.
De eerste contouren van de gereformeerde kerk in Paramaribo tekenden zich rond
1945 af. Tot die tijd bezochten kerkelijk betrokken Nederlandse migranten in
Suriname de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS), de - tot op de dag
van vandaag - grootste protestantse christelijke kerk in Suriname, die vooral veel
leden had en heeft onder de Creoolse Surinamers. Na 1945 ging een deel van de
Nederlanders6. afzonderlijke diensten organiseren. Dat besluit was niet onomstreden.
Een oudere geïnterviewde, die dit proces van nabij heeft meegemaakt, was
terugkijkend van oordeel dat deze afsplitsing eerder een etnische dan een
geloofskwestie was7.. Zelfs 52 jaar na dato kon ze zich over deze gang van zaken
nog opwinden. Op felle toon zei ze hierover het volgende:
‘Ik kon het gewoon niet uitstaan dat ze eigen leesdiensten gingen organiseren. Ik heb
me daar toen verschrikkelijk aan geërgerd. Dat ze aparte diensten gingen houden
vond ik heel erg, omdat ze zich daarmee distantieerden van de Surinaamse
gemeenschap’ (Jones 1998: 56, 57).
Deze kritische geluiden ten spijt nam een groep Nederlandse migranten in 1960 het
besluit tot stichting van de gereformeerde kerk in Paramaribo. De kerk stond
aanvankelijk niet op zichzelf. Zij was onderdeel van een gereformeerde kerk te Den
Haag, wat onder meer betekende dat deze ‘moederkerk’ die in Paramaribo financieel
ondersteunde en het salaris van de predikant betaalde. De samenstelling van de
gereformeerde kerk in Paramaribo tijdens de 40 jaar van haar bestaan is een
opmerkelijk gegeven: de toenmalige scriba (kerkelijk secretaris) wist te vertellen dat
vrijwel uitsluitend (‘witte’) Nederlanders lid waren van de kerk. Ik kom hier nog
uitgebreid op terug. In de bloeiperiode in de jaren zestig en zeventig telde de kerk
ongeveer 300 leden8., 10% van het geschatte aantal van 3000 Nederlandse migranten
in Suriname indie dagen (Jansen van Galen & Bovenkerk 1973: 22). Doordat in de
jaren tachtig een groot aantal Nederlanders uit Suriname vertrok, onder andere als
gevolg van de militaire dictatuur die Suriname in die dagen in zijn greep had, hadden
de overgebleven leden op den duur geen animo meer om de kerk in stand te houden.
In 1984 besloot men daarom, na bijna 40 jaar, tot opheffing van de gereformeerde
kerk. Hiermee kwam een eind aan een tijdperk, waarin de gereformeerde kerk in
Paramaribo voor Nederlandse migranten met een sterk etnisch zelfbesef een
belangrijke verbindende factor was.

Sociale ontmoetingsplaats
De gereformeerde kerk kon in haar bloeiperiode een dergelijke verbindende rol
hebben, vanwege de vele sociale functies die de kerk vervulde. De kerk beperkte
zich niet slechts tot het verzorgen van de eredienst, zoals bijvoorbeeld in de
‘moederkerk’ in Den Haag het geval was. De gereformeerde kerk in Paramaribo
kende bijvoorbeeld een actief welkomstcomité. Dit welkomstcomité benaderde nieuw
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aangekomen Nederlandse migranten, die men zag als potentiële leden, actief. Voorts
was de kerk voor haar leden een belangrijke sociale ontmoetingsplaats. Dit sociale
samenzijn beperkte zich niet tot het bekende kopje koffie na de kerk. Zoals een ex-lid
het uitdrukte:
‘Na de kerkdiensten werd er altijd koffie gedronken onder de kerk. Nou, dan werd
er heel lang gezeten ook. We troffen elkaar na de kerk, maar hadden daarnaast
tussendoor ook veel contact met elkaar. In Nederland is die sociale functie veel
minder: als je hier in Nederland na
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de kerk gaat koffiedrinken, dan gaat daarna iedereen naar huis. Je hebt geen behoefte
aan meer sociale contacten.’ (Jones 1998: 60).
Onder de leden van de kerk bestond dus een sterke behoefte om in elkaars bijzijn te
verkeren. Gevraagd naar de reden waarom was de algemene teneur in de reacties dat
men herkenning bij elkaar zocht en vond. Het volgende citaat van een ex-lid is wat
dit betreft exemplarisch:

Gereformeerde kerk van Paramaribo

‘Ik denk dat we een stukje steun en herkenning bij elkaar zochten. Want het is
natuurlijk voor iedereen een heel vreemd land. Dan is het fijn als je wat andere
Nederlanders tegenkomt, dat trekt naar elkaar toe. Ik bedoel, dat heb je in Amerika
ook wel, daar hebben ze Nederlandse dorpen opgezet. Het slaat nergens op, maar
het is natuurlijk wel begrijpelijk. Die steun is belangrijk omdat je in een vreemde
cultuur terecht komt, en dat je dan toch een stukje van thuis bij elkaar zoekt. Kerst
en oudjaar vierden we altijd met allerlei Nederlandse kennissen.’ (Jones 1998: 59).
Naast de functie van de gereformeerde kerk als ‘sociaal bindmiddel’ had de kerk ook
een opval-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

113
lende sociaal-maatschappelijke functie: het opvangen van Nederlandse militairen (in
de volksmond in Suriname ook wel ‘Jantjes’ genoemd) die werden gedetacheerd bij
de toenmalige Troepenmacht In Suriname (TRIS), het Nederlandse leger in Suriname.
Zelfs in Nederland wist men, dat de gereformeerde kerk in Paramaribo dienstplichtige
Nederlandse militairen opving. Bezorgde ouders stuurden het kerkbestuur regelmatig
brieven, waarin ‘ze ons vroegen of we op de jongens wilden passen’, aldus de scriba.
Hij wist te vertellen dat er in die tijd (de jaren voor de onafhankelijkheid van Suriname
in 1975) nog veel dienstplichtigen naar Suriname kwamen, waarvan een deel lid
werd van de gereformeerde kerk. Het bleef niet bij een eerste opvang van de
dienstplichtigen: de gemeenteleden namen ‘de jongens’ na de kerk ook mee naar
huis, en ze deden volgens de scriba ook dienst als oppas bij mensen thuis.
Daarmee was de gereformeerde kerk naast een kerkelijk instituut vooral een sociale
organisatie die vele activiteiten ten behoeve van Nederlandse migranten in Suriname
verrichtte en die hen in staat stelde om intensieve sociale contacten met elkaar op te
bouwen en te onderhouden. Deze veelzijdige ‘Nederlandse’ kerk bevorderde met
andere woorden de sociale cohesie onder een deel van de Nederlanders in Suriname.
Daarnaast inspireerde het samenzijn in de gereformeerde kerk de leden ook om
uitdrukking te geven aan opvattingen over de ‘eigen’ identiteit.

De beleving van het ‘eigene’
De uitspraken van geïnterviewde ex-leden over ‘hun’ kerk geven een goed inzicht
in de wijze waarop de leden, binnen het kader van de gereformeerde kerk en met
inzet van theologische symboliek, hun versie van Nederlandse identiteit vormgegeven
hebben. Surinamers in het algemeen en de Surinaamse EBGS waren hierbij voor de
leden van de gereformeerde kerk belangrijke referentiepunten: de kenmerken die
men aan de gereformeerde kerk en haar leden toeschreef plaatsten de leden tegenover
de aan Surinamers en de ‘Surinaamse’ EBGS toegeschreven kenmerken.
Deze beelden, die sommige ex-leden tegelijkertijd presenteerden als legitimering
voor hun lidmaatschap van ‘een bakrakerkje’, zoals een ex-lid het uitdrukte, hadden
bijvoorbeeld betrekking op een verondersteld verschil in geloofsbeleving met de
EBGS. Zo waren diverse ex-leden van mening dat de theologische traditie van beide
kerken zeer verschillend was. Ik laat drie ex-leden aan het woord.
‘De discussies die er binnen de gereformeerde kerk gevoerd werden over allerlei
theologische opvattingen zou je niet kunnen voeren binnen de EBGS. Daar werden
soms preken gehouden die 30 jaar daarvoor nog gehouden werden. Men (dominees
van de EBGS) was vrij star in de opvattingen, tenzij het om een nieuwe dominee uit
Nederland ging.’ (Jones 1998: 58).
‘De inhoud van de preken in de gereformeerde kerk ging iets dieper. De preken in
de EBGS waren meer op het gevoel gericht, vanuit de bevinding. In de gereformeerde
kerk was er meer theologische uitdieping.’ (Jones 1998: 58)
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‘Binnen de EBGS hechtte men veel waarde aan uiterlijke dingen, zoals belijdenis en
huwelijken. De inhoud van de preken had weinig betrekking op het dagelijkse leven
en hoe je ten opzichte van je medemens staat.’ (Jones 1998: 58)
Voor anderen bestond het ‘eigene’ van de gereformeerde kerk uit het karakter van
de sociale omgang tussen de leden, die zou verschillen met de ‘stroever lopende’
communicatie met Surinamers. Twee ex-leden zeggen hierover het volgende:
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‘Ik denk dat wij als Nederlanders toch anders omgaan met Surinamers dan met
Nederlanders. Je weet bij Nederlanders makkelijker waar je aan toe bent, je staat niet
zo voor verrassingen, wat je met Surinamers wel eens kon hebben. Dat ze dingen
die je zegt toch iets anders opvatten dan ze bedoeld zijn. Bij Nederlanders is dat iets
makkelijker. Nederlanders hebben bijvoorbeeld de neiging elkaar redit voor de raap
dingen te zeggen. Bijvoorbeeld hoe je over elkaar denkt.’ (Jones 1998: 60).
‘We hadden dezelfde achtergrond, belevingswereld en interessen. We spraken op
dezelfde manier over dingen. De meeste leden van onze kerk hadden, in tegenstelling
tot Surinamers, een brede maatschappelijke belangstelling.’ (Jones 1998: 60)
Het feit dat de ex-leden deze beelden over Surinamers, de Surinaamse EBGS en over
Nederlanders hadden wil uiteraard niet zeggen dat ze ook ‘correct’ zijn. Die discussie
laat ik hier verder buiten beschouwing. Immers, het is mij hier niet te doen om
‘waarheidsgetrouwe’ beschrijvingen van ‘de’ Nederlandse culturele identiteit in
Suriname op het spoor te komen, voor zoverre dat sowieso al mogelijk is. Ik wil met
deze citaten laten zien hoede ex-leden beelden over religieus en cultureel verschil
inzetten om ‘hun’ Nederlandse identiteit vorm te geven
De uitingen van ex-leden van de gereformeerde kerk maken duidelijk dat mensen
de eigen etnische identiteit vormgeven in relatie met en door verwijzing naar ‘etnische
anderen’9.. Eriksen (1993) gebruikte in dit verband de term dichotomisation, waarmee
hij doelt op het bevestigen en versterken van groepsloyaliteiten doordat mensen de
beelden die ze over de ‘eigen groep’ hebben, plaatsen tegenover beelden die ze over
de etnische ander creëren. Ook de hierboven aangehaalde citaten van ex-leden van
de gereformeerde kerk geven blijk van een dergelijk wij-zij denken. Dergelijke sociale
mechanismen bevorderden het saamhorigheidsgevoel, het etnische zelfbesef, onder
de Nederlandse leden van de gereformeerde kerk. Deze beleving van ‘verschil’ ging
hand in hand met het benadrukken van de onderlinge overeenkomsten in eigen kring.

Gereformeerde kerk?
Het feit dat leden van de gereformeerde kerk zich, vanwege veronderstelde geloofsen cultuurverschillen, distantieerden van Surinamers en de Surinaamse EBGS neemt
niet weg dat ook binnen de gereformeerde kerk een grote diversiteit aan achtergronden
bestond. Echter, het kerkbestuur en de leden accentueerden deze diversiteit niet,
integendeel.
De ironie wil dat juist de gereformeerde kerk in Paramaribo een zeer grote
verscheidenheid aan gezindten onder haar leden kende. Onder de leden bevonden
zich ‘traditionele’ gereformeerden, maar ook hervormden, doopsgezinden, baptisten,
christelijk-gereformeerden, en zelfs mensen die in Nederland buitenkerkelijk waren.
Dit was het gevolg van het ‘onorthodoxe’ beleid van de kerk met betrekking tot haar
leden. Aanvankelijk maakte het bestuur van de gereformeerde kerk het onderscheid
tussen leden, die ‘traditioneel’ gereformeerd waren en ‘gastleden’, die bestonden uit
mensen van andere gezindten. Maar later liet men dit onderscheid varen. De scriba
merkte hierover het volgende op:
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‘De gastleden waren ook actieve leden, en we zagen niet in waarom die geen lid
konden worden van de kerkenraad. Er was later geen onderscheid meer tussen leden
en gastleden. Formeel hadden we daarvoor toestemming van de gereformeerde kerk
in Den Haag nodig, maar we hebben ons later grotere vrijheden toegeëigend.’ (Jones
1998: 66).
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De gereformeerde kerk in Paramaribo voerde dus een eigen, aan de Surinaamse
omstandigheden aangepast, beleid met betrekking tot de aanname van nieuwe leden.
Niet de gereformeerde geloofsbeginselen waren hierbij de leidraad. Mensen van
uiteenlopende geloofs-gezindten, die in de context van de Nederlandse samenleving
niet (of moeilijk) door één kerkdeur konden, vonden in de gereformeerde kerk te
Paramaribo allen een thuis. De naam gereformeerde kerk moet dus tussen
aanhalingstekens worden geplaatst. Ook deze tendens tot het irrelevant maken van
geloofsverschillen in eigen kring - laten we het homogeniseren noemen - onderstreept
de etnische betekenis die de gereformeerde kerk in Paramaribo tijdens haar bestaan
heeft gehad.
De processen van dichotomisering en homogenisering gingen onder de leden van
de gereformeerde kerk hand in hand: enerzijds benadrukten zij het verschil met de
Surinaamse EBGS en met Surinamers. Aan de andere kant was het beleid van de
kerk erop gericht geloofsverschillen tussen de leden niet accentueren. Hoe groter
men, met andere woorden, het verschil met de etnische anderen, Surinamers,
veronderstelde, hoe minder betekenis de diversiteit in eigen kring kreeg. In de
Surinaamse context was het voor de leden van de gereformeerde kerk niet meer
relevant of men gereformeerd, baptist, hervormd, of buitenkerkelijk was. Wat er toe
deed was de gemeenschappelijke Nederlandse achtergrond die de leden met elkaar
deelden.
Omdat de gereformeerde kerk voor de leden een belangrijke functie vervulde voor
de beleving van de ‘eigen’ Nederlandse identiteit, had dit ook zijn gevolgen voor de
toegankelijkheid van de organisatie. Om het karakter van Nederlandse organisatie
te behouden moesten de grenzen van de kerk bewaakt worden. De kerkenraad trad
hiertoe soms rigoureus op.

Uitsluiting
Dat de gereformeerde kerk in de jaren van haar bestaan een exclusief ‘Hollandse’
organisatie bleef was niet alleen een gevolg van het feit dat de ‘Nederlandse sfeer’
met name op Nederlandse migranten, en niet op leden van andere etnische groepen
in de Surinaamse samenleving, aantrekkingskracht uitoefende. Niet altijd werd de
samenstelling van de kerk op een dergelijke ‘natuurlijke’ wijze bepaald. Volgens
enkele ex-leden voerde het kerkbestuur soms een toelatingsbeleid dat erop gericht
was de toetreding van leden van andere etnische groepen tot de kerk tegen te gaan.
De mate waarin leden van de gereformeerde kerk en het kerkbestuur openstonden
voor mensen uit andere etnische groepen bleek tijdens de interviews met ex-leden
een gevoelig punt te zijn, waar mensen pas na aanvankelijke weifeling en meer in
algemene termen (‘we stonden niet echt open voor Surinamers’) over wilden pralen.
Een ex-lid verhaalde, met enige schroom, als volgt over een concreet geval van
uitsluiting van een Surinaamse vrouw:
‘Mijn ouders ontdekten dat Surinamers geweerd werden uit de kerk, en dat vonden
ze helemaal niet de bedoeling. Na de kerk hadden we altijd koffie met een koekje
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erbij en een Surinaamse vrouw die blijkbaar behoefte had aan contact kwam dan ook
koffiedrinken. Mijn ouders en nog een aantal andere mensen hadden daar compleet
geen problemen mee. Maar er waren ook mensen die tegen die vrouw zeiden: “Het
is niet de bedoeling dat u hier komt”. Mijn moeder is er toen achter gekomen dat het
kerkbestuur de aanmelding van die vrouw heeft tegengehouden. Die vrouw werd
geweerd uit de kerk omdat ze Surinaamse was, een Creoolse vrouw.’ (Jones 1998:
62).
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Dergelijke uitsluitingsmechanismen, te zamen met de Nederlandse sfeer, waar op
zichzelf al een selectie vanuit ging, hadden tot gevolg dat de gereformeerde kerk een
etnische homogene kerk was en bleef. Met name dit exclusieve karakter van de kerk
leidde binnen maar ook buiten de muren van de kerk tot veel kritiek en discussie.
Het maakte de gereformeerde kerk tot een controversiële kerk.

Een controversiële kerk
De kritiek die reeds bij het prille begin van de gereformeerde kerk te horen was over
de wenselijkheid van een ‘Hollandse’ kerk in Suriname is tijdens het bestaan van de
kerk nooit verstomd. De moederkerk in Den Haag, leden, en niet-leden deden ieder
op hun eigen wijze een duit in het zakje.
Om met de moederkerk in Den Haag te beginnen: in de loop van de jaren zeventig
van de vorige eeuw nam het animo om de gereformeerde kerk in Paramaribo te
ondersteunen af, omdat ‘Den Haag’ van mening was dat deze kerk niet meer paste
in de tijdgeest. Tussen 1945 en 1970 hadden de gereformeerde kerken in Nederland
ingrijpende veranderingen ondergaan. Binnen gereformeerde kring in Nederland
nam, in de loop van de jaren zestig, de kritiek op het apartheidssysteem in Zuid-Afrika
hand over hand toe. Na heftige interne discussies besloot de synode (hoogste
bestuursorgaan) van de gereformeerde kerken in Nederland, aan het eind van de jaren
zestig, de apartheid tot een zonde te verklaren en de officiële relatie met de
Zuid-Afrikaanse Nederduits gereformeerde kerk, als exclusief blanke kerk, te
verbreken.10. Deze ontwikkelingen lieten de gereformeerde kerk in Paramaribo niet
onberoerd. De moederkerk te Den Haag nam de relatie met de gereformeerde kerk
kritisch onder de loep. De scriba verwoordde deze veranderde houding van de
gereformeerde kerk in Den Haag als volgt:
‘Het idee leefde toch een beetje (in Den Haag) dat het (de gereformeerde kerk in
Paramaribo) een bakra-kerkje was dat zich afscheidde en niks met Surinamers te
maken wilde hebben. In de gereformeerde kerk in Nederland vond men dat een eigen
blanke gereformeerde kerk in Suriname niet meer kon. Men wilde er ook geen geld
meer voor geven. In Nederland leefde heel sterk de mening dat je geen apart kerkje
moest hebben, maar dat je moest integreren in de lokale kerken.’ (Jones 1998: 64).
De meeste ex-leden die ik heb gesproken hielden er een andere mening op na. Ze
gaven tijdens de gesprekken te kennen zich ervan bewust te zijn dat het lidmaatschap
van de gereformeerde kerk hun integratie in de Surinaamse samenleving niet
bevorderde, maar zagen dit lidmaatschap als een noodzakelijk gevolg van wat zijzelf
als hun ‘anders zijn’, hun specifiek Nederlandse kenmerken, benoemden. Waar men
meer moeite mee had, was de bewuste uitsluiting van Surinamers, zoals in eerder
genoemd voorbeeld. Sommige leden besloten op grond hiervan hun lidmaatschap
op te zeggen, maar discussies over het exclusieve karakter van de gereformeerde
kerk schijnen uiteindelijk geen rol te hebben gespeeld bij het sluiten van de deuren
van de kerk. Dat besluit werd niet ingegeven door dergelijke morele overwegingen,
maar door een te gering aantal leden (door het vertrek van een groot deel van hen
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naar Nederland) en het ontbreken van voldoende financiële middelen om de kerk
voort te zetten.11.
Het is in dit verband (in verband met het thema dat hier centraal staat, etnische
identiteitsvorming) interessant om de houding van de leden van de gereformeerde
kerk te vergelijken met de opinie en achtergrond van Nederlanders die bewust geen
lid werden van de gereformeerde kerk. Deze geïnterviewden stonden vaak zeer
kritisch tegenover de gereformeerde kerk in Paramaribo. Mensen uit deze categorie
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hadden dikwijls een Surinaamse echtgenoot of veel Surinaamse vrienden.
Lidmaatschap van de gereformeerde kerk was voor hen een symbool van ‘niet
geïntegreerd en geïnteresseerd zijn’ in de Surinaamse samenleving. Een geïnterviewde,
die 39 jaar in Suriname heeft gewoond, en na het overlijden van haar Surinaamse
echtgenoot besloot terug te keren naar Nederland zegt het zo:
‘Ik was zelf niet kerkelijk, en had daar dus weinig mee te maken. Een vriend van
ons, een Hollander overigens, die zei: “die scheve muren die die kerk had, dat zijn
de oogkleppen die ze voorhadden (lacht)”. Dat is symbolisch.’ (Jones 1998: 65).
Een tweede persoon, van wie de betrokkenheid net Suriname blijkt uit het feit dat
ze er 40 jaar heeft gewoond en er recent is overleden en begraven, drukt zich over
de gereformeerde kerk als volgt uit:
‘De leden van de gereformeerde kerk voelden zich superieur ten opzichte van
Surinamers. Daarvoor (om contact te onderhouden met andere Nederlanders, G.J.)
ben ik niet naar Suriname gekomen. Als ik alleen contact met Nederlanders wilde,
dan had ik net zo goed in Nederland kunnen blijven. Met mijn open opstelling ten
opzichte van Surinamers heb ik alleen gewonnen’ (Jones 1998: 65, 66).

Tot slot
De laatste twee citaten maken duidelijk dat we geen essentialistische uitspraken over
‘de’ identiteit van Nederlandse migranten in Suriname kunnen doen. De verschillen
in opinie tussen leden en niet-leden van de gereformeerde kerk drukten een verschil
in beleving van de eigen identiteit uit. Voor de leden was het lidmaatschap van de
gereformeerde kerk een uitdrukking van hun etnische identiteit als ‘Nederlander in
Suriname’. Hun constructies van Nederlandse identiteit heb ik in dit artikel centraal
gesteld. Maar zoals uit bovenstaande citaten blijkt waren er ook Nederlandse
migranten, die zich juist niet op een (eenduidige) etnische identiteit beroemden. De
identiteitsbeleving van Nederlandse migranten in Suriname is dus een veelvormig
fenomeen.
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Eindnoten:
1. Van Nederlandse migrantengemeenschappen in Brazilië en Argentinië is bij voorbeeld bekend,
dat het instituut gereformeerde kerk een belangrijke rol speelt in de beleving van Nederlandse
identiteit (zie literatuurlijst). Over de wijze waarop Nederlandse migranten in die landen in het
kader van de kerk hun etnische identiteit vormgeven kom ik in de artikelen hierover weinig te
weten.
2. Zo nu en dan duikt in de tekst de term bakra op, omdat diverse geïnterviewden deze term
gebruikten om de etnische groep waarvan ze zich onderdeel voelden, aan te duiden.
3. Ik heb me in het onderzoek beperkt tot interviews met ‘witte’ Nederlanders.
4. In het onderzoek zijn Nederlandse migranten betrokken, die zich juist niet beriepen op een
eenduidige etnische identiteit als ‘Nederlander in Suriname’.
5. Naast de gereformeerde kerk omvatte het sociale veld waar Nederlandse identiteit vorm kreeg
ook organisaties als de ‘Nederlandse’ Vereniging Officiers Sociëteiten het Vrije Atheneum.
Ook het proces van het vormgeven van Nederlandse identiteit op zichzelf omvat meer dan hier
zal worden beschreven. Het kenmerkte zich, naast de eigen beelden over religieus en cultureel

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

6.
7.

8.
9.
10.
11.

verschil die hier centraal staan, ook door beelden die zowel Nederlandse migranten zelf als de
Surinaamse omgeving hadden over de klassenpositie van Nederlanders in Suriname (zie
literatuurlijst). Verder wierp de migratie naar Nederland licht op het potentieel veranderlijke
karakter van etnische identiteit: (Terug) in Nederland herdefinieerden de meeste migranten,
door sociale interacties met de Nederlandse omgeving, hun etnische identiteit
Aantallen kon ik niet achterhalen.
Overigens kunnen ook ontwikkelingen in Nederland een rol hebben gespeeld bij het besluit van
gereformeerden in Suriname om aparte leesdiensten te gaan organiseren. De theoloog dr. Freek
L. Bakker wijst in dit verband op de kerkscheuring binnen de gereformeerde kerken in Nederland
in 1944. Hij vermoedt dat bezorgdheid om de zuiverheid van de gereformeerde leer in eerste
instantie een belangrijk motief is geweest voor de gereformeerden in Suriname om aparte
leesdiensten te gaan organiseren.
Naar schatting van de toenmalig scriba van de gereformeerde kerk.
Dit is in overeenstemming met het gedachtegoed van Frederick Barth over etnische groepen.
Deze informatie over de ontwikkelingen binnen de gereformeerde kerken in Nederland in de
jaren zestig ontleen ik aan de theoloog dr. Freek L. Bakker.
Dit valt op te maken uit mededelingen van de scriba over het besluit tot opheffing.
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Martin Ho Suie Sang & Wim Hoogbergen
Afro-Surinaamse moslims
Ongeveer twintig procent van de Surinamers is moslim. Het gaat daarbij vooral om
de mensen die de nazaten zijn van contractarbeiders vanuit Java en Brits-Indië
aangevoerd. Volgens berekeningen van De Klerk (1953: 112-113) was bijna twintig
procent van de Hindostaanse contractarbeiders moslim. Slechts een heel kleine
minderheid van de islamitische Surinamers is van Afro-Surinaamse afkomst. In
tegenstelling tot de Javanen en de islamitische Hindostanen, die de het geloof van
hun ouders overnamen, gaat het bij de Afro-Surinaamse moslims bijna zonder
uitzondering om bekeerlingen, om mensen die een christelijke opvoeding kregen.
In 1999 heeft Martin Ho Suie Sang antropologisch onderzoek gedaan onder deze
Afro-Surinaamse moslims. Dit artikel is daar een korte weergave van.1. We zullen
een aantal thema's behandelen. Allereerst willen wij de vraag beantwoorden in welke
organisatiestructuren de Afro-Surinaamse moslims hun religie belijden. Hoe is de
relatie met de Javaanse en Hindostaanse moslimorganisaties en hoe profileren de
organisaties zich? Het tweede thema is het bekeringsproces. Daar vrijwel alle creolen
in Suriname christenen zijn, hebben Afro-Surinaamse moslims op een bepaald moment
in hun leven een bewuste keuze moeten maken voor de islam. Van de 22 door Ho
Sue Sang geïnterviewde Afro-Surinaamse mannen hadden er slechts twee van kinds
af aan een islamitische opvoeding gehad. De anderen zijn bekeerlingen. In het
verlengde van het tweede thema zijn dezelfde respondenten, soms zijdelings, soms
direct, ondervraagd over de rol die hun etniciteit speelde in de keuze voor de islam.
Heeft racisme en achterstelling vanwege hun Afrikaanse afkomst invloed gehad op
hun bekering, zoals in de Verenigde Staten bij de zwarte islamieten duidelijk het
geval is geweest?

Moslim slaven
Onder de Afrikanen die tot 1826 als slaven naar Suriname werden gesleept, bevonden
zich islamieten, maar het is volslagen onbekend in welke mate. Volgens Nurmohamed
(1986: 3) is van tenminste vier slaven in Suriname bekend dat zij het Arabisch in
woord en schrift machtig waren. Ellen Klinkers vond in de archieven van de
Evangelische Broedergemeente verslagen van zendelingen over hun ontmoetingen
met moslimslaven. Een van hen sprak in 1835 met een islamitische slaaf uit Senegal
die daar had leren schrijven. Een andere zendeling verhaalde over een oude slaaf die
weigerde zich te bekeren tot het christendom omdat hij in Afrika al in ‘Mohammeds
naam’ was gedoopt. Uit de verslagen van de zendelingen blijkt volgens Klinkers dat
de moslims religieus geïsoleerd van elkaar leefden en niet in staat waren om de islam
over te dragen op volgende generaties (Klinkers 1997: 32-33). Ook elders in het
Caraïbisch gebied werden islamieten aangevoerd, maar doordat zij klein in aantal
waren en verspreid over de plantages leefden, was het voor hen vrijwel onmogelijk
zich te verenigen (Bisnauth, 1989: 82-83).
In het onderzoek waarvan dit artikel een verslag is, kwam één respondent voor
die beweerde af te stammen van een islamitische slaaf. De 61-jarige Abdul Kabir is
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naar eigen zeggen geboren als moslim. Zijn vader was van gemengd
Hindostaans-Creoolse afkomst en zijn moeder

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

120
was een ‘volbloed’ Creoolse. De moeder van Abdul Kabir was al moslim, voordat
ze zijn vader ontmoette. Haar afstamming is interessant, omdat ook haar ouders reeds
moslim waren en zijn grootouders hoogstwaarschijnlijk ook. Zijn grootvader moet
omstreeks 1850 als slaaf geboren zijn.

Hindostanen en Javanen
In 1873 arriveerden de eerste Brits-Indiërs, later Hindostanen genoemd, als
contractarbeiders in Suriname. Vanaf 1890 voerde de Surinaamse overheid ook vanuit
Java contractarbeiders aan. Vrijwel alle Javanen die naar Suriname kwamen, waren
moslim. Naast de islam speelde de Javaanse levensbeschouwing, waarin het geloof
in de geestenwereld en voorouderverering centraal staan, een belangrijke rol in het
leven van de Javanen (De Waal Malefijt 1963: 51).
Het merendeel van de Aziatische immigranten maakten geen gebruik van hun
recht op gratis terugkeer naar het vaderland en vestigden zich blijvend in Suriname.
Hiermee vestigde ook de islam zich in Suriname. Volgens Prins (1961) begon de
islam zich rond 1929 te manifesteren in de Surinaamse samenleving. In dat jaar werd
de Surinaams Islamitische Vereniging (SIV) opgericht, een Hindostaanse
moslimorganisatie. Vanaf het begin richtte de SIV zich op Brits-Indië voor materiële
of financiële hulp. Vooral toen de behoefte naar islamitische literatuur groot was,
kreeg de SIV vanuit de stad Lahore veel ondersteuning. Tussen de boeken,
tijdschriften en brochures zaten ook verschillende uitgaven van de
Ahmadiyya-beweging, een door orthodoxe moslims verketterde beweging binnen
de islam, omdat de leider ervan zichzelf onder andere zou hebben uitgeroepen tot
profeet van God na Mohammed. Volgens Prins evolueerde de SIV onder invloed
van die literatuur van een orthodoxe, soennitische naar een reformistische
(Ahmadiyya) organisatie.
Een aantal orthodoxe Hindostaanse moslimorganisaties nam stelling tegen de
ontwikkeling binnen de SIV en richtte in 1960 de Surinaamse Moslim Associatie
(SMA) op (Prins 1961: 20-23). De SMA en SIV zijn ook thans nog de twee meest
invloedrijke, gezichtsbepalende moslimorganisaties in Suriname. De prachtige
moskeeën aan de Keizerstraat (SIV) en de Kankantriestraat (SMA) bevestigen dit
beeld. Naast de SMA en de SIV kent de Hindostaanse islamitische gemeenschap nog
twee overkoepelende organisaties: de Surinaamse Moslim Federatie (SMF) en de
Surinaamse Islamitische Organisatie (SIO).
Net als de Hindostaanse moslims kent de Javaanse moslimgemeenschap vier
moederorganisaties. De Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (SIS) en
de Ashafia Islam zijn organisaties waar oostbidders zijn aangesloten. De Persereketan
Jamaah Islam Suriname (Progressieve Islamitische Gemeente Suriname, PJIS) en
de Federatie Islamitische Gemeenten Suriname (FIGS) zijn overkoepelende
organisaties van zogenaamde westbidders (Ho Suie Sang 1998: 15).2.
Het lidmaatschap van de verschillende moslimgemeenschappen en
moslimorganisaties is etnisch bepaald. Javanen zijn aangesloten bij Javaanse
gemeenschappen, bidden in hun eigen moskeeën waar de Javaanse taal wordt gebruikt.
Hetzelfde geldt voor de islamitische Hindostanen. Zij spreken in tegenstelling tot de
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hindoeïstische Hindostanen niet Hindi, maar het Urdu, een Indiase taal met veel
Arabische invloeden. Ook de islamitische Creolen hebben hun eigen organisaties:
de Sadaqatul Islam, de Viranka en de Nation of Islam. Uiteraard staat elke moskee
en iedere gemeenschap open voor alle moslims of geïnteresseerden in de islam, maar
in de praktijk kiezen de meeste moslims voor een gemeenschap van de eigen etnische
groep. In een poging alle moslims van Suriname
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in een orgaan te verenigen is de Madjilies Moslimien Suriname (MMS) in het leven
geroepen, maar niet alle moederorganisaties hebben zich daarbij aangesloten. De
onderlinge verschillen blijken te groot, maar een en ander valt buiten het bestek van
dit artikel.

De Sadaqatul Islam
Wie Sadaqatul Islam zegt, zegt Abdul Wahab of meneer Amstelveen. Deze voormalige
politiecommissaris nam op zijn zeventiende afstand van het christendom en is nu al
meer dan veertig jaar moslim. Hij begon zijn ‘loopbaan’ als moslim bij de SMA,
maar zijn onvrede over de beperkte participatie van vrouwen dreef hem in 1963 naar
de SIV. Toen de SIV een Ahmadiyya-beweging werd, verliet hij ook deze organisatie.
In 1979 richtte hij met vier anderen de Sadaqatul Islam op, met name om een tehuis
te bieden aan moslims die enkel Sranantongo en/of Nederlands verstaan. Door de
taalbarrière (Urdu of Javaans) op te heffen, wilden de initiatiefnemers van de
Sadaqatul Islam de islam toegankelijker maken met name voor de Creolen.
Ten tijde van de oprichting had de Sadaqatul Islam nog geen eigen moskee en de
activiteiten werden toen vooral vanuit de hoofdmoskee van de SIO ondernomen.
Met financiële, materiele en fysieke steun van onder andere de SIO en individuen
uit de islamitische gemeenschap was men al snel in staat een eigen moskee op te
zetten aan de Coesewijnestraat in Paramaribo. De moskee wordt aan de linkerkant
geflankeerd door een groot sportterrein. Rechts van de moskee staat het splinternieuwe
kerkgebouw van een Volle Evangelie Gemeente. Recht tegenover de moskee bevindt
zich de wijk Flora, met een overwegend Creoolse populatie. Naast de moskee met
een capaciteit van ongeveer vier à vijfhonderd mensen staat een gebouw dat uit twee
delen bestaat. Het linkerdeel wordt gebruikt voor het geven van lessen en het houden
van lezingen. In dat deel staat een grote tafel en een aantal stoelen. Verder hangt er
een schoolbord dat de imam gebruikt bij zijn lessen. Achterin de zaal hangt een grote
kaart van Afrika, wat iets zegt over de oriëntatie van de moslims van Sadaqatul Islam.
Het rechterdeel dient als woning voor de beheerder van de moskee en zijn vrouw.
Onmisbaar voor Sadaqatul Islam is sjeik Abdul Aziz Clemens, de geestelijk leider.
Abdul Aziz is veertig jaar oud, is getrouwd en heeft twee kinderen, een van zeven
en een van twaalf. Naast zijn taken als imam werkt hij als radiotechnicus bij de
luchtvaartdienst. Sinds zijn achtentwintigste houdt hij zich bezig met de islam. De
eerste twee jaren liep hij naar eigen zeggen slechts een beetje mee om te kijken wat
de islam nu precies inhield. Tien jaar geleden is hij officieel tot de islam toegetreden
door de shahada af te leggen. Na een paar jaar de islam actief beleden te hebben,
kreeg hij in 1990 de kans om in Medina aan de islamitische universiteit te studeren.
Afgevaardigden van die universiteit kwamen in Suriname mensen rekruteren en
omdat Abdul Aziz het geloof dieper wilde doorgronden ging hij daarop in. In
Saudi-Arabië heeft hij zich gespecialiseerd in de islamitische wetgeving en hij mag
zich nu bachelor in islamic law noemen. Eind 1997 kwam hij terug naar Suriname.
Bij de Sadaqatul Islam kreeg hij als imam de kans om datgene wat hij in Medina
geleerd had in praktijk te brengen.
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De Sadaqatul Islam valt officieel onder auspiciën van het bestuur van de SIO. Een
van de grootste problemen van Sadaqatul Islam is de zeer beperkte financiële ruimte.
Van de SIO krijgt Sadaqatul Islam momenteel geen financiële steun en de leden
betalen geen contributie. Door dit gebrek aan contributie heeft het bestuur geen vast
bedrag waarover het periodiek kan beschikken. Voor inkomsten is Sadaqatul Islam
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dus totaal afhankelijk van de vrijgevigheid en kapitaalkrachtigheid van de leden en
moskeebezoekers. En die kapitaalkrachtigheid is niet al te groot. De gelovigen hebben
zelf al moeite het hoofd boven water te houden. Ze geven wat ze kunnen missen,
maar van de vrijwillige donaties kan Sadaqatul Islam nauwelijks leven.
Het merendeel van de ‘leden’ van Sadaqatul Islam is Afro-Surinamer. De djamaat
(gelovigen die de moskee bezoeken) is overigens niet groot. In de onderzoeksperiode
kwamen gemiddeld iets meer dan twintig mensen op vrijdagmiddag luisteren naar
de preek van de imam, voornamelijk mannen. Het aantal vrouwen dat naar de moskee
kwam, lag tussen de een en vijf. De Afro-Surinamers waren onder de bezoekers met
een aandeel van tweederde duidelijk in de meerderheid. De Creoolse moslim voelt
zich bij de Sadaqatul Islam veel beter thuis dan bij een Hindostaanse of Javaanse
djamaat. Eén van de informanten verwoordde dit zo: ‘Een Creoolse broeder die op
vrijdagmiddag de moskee betreedt en alleen het Urdu of het Javaans te horen krijgt,
zal onverzadigd terugkeren naar huis. Hij heeft niets mee kunnen nemen.’ Daarom
ondernemen de Creoolse moslims elke vrijdag de lange weg naar de Coesewijnestraat
om imam Abdul Aziz te horen preken. Daar verstaan en begrijpen ze tenminste waar
de imam het over heeft tijdens de preek en tijdens de lessen.
De taal blijkt echter niet de enige reden waarom de meeste van de respondenten
zich niet helemaal thuis voelden bij een Javaanse of Hindostaanse djamaat. Zij gaven
aan dat zij het gevoel hadden dat ze niet echt in de groep werden opgenomen. Er was
een afstand als gevolg van culturele verschillen. De taal speelde daar natuurlijk een
grote rol in, maar de Creolen waren ook onbekend met bepaalde Hindostaanse of
Javaanse gebruiken. Ze konden moeilijk onder woorden brengen wat nu precies de
oorzaak van die afstandelijkheid was, maar misschien zegt het volgende citaat van
Hiwat, een van de initiatiefnemers van de oprichting van Sadaqatul Islam voldoende:
‘Ook al zijn we allemaal moslim, je voelt je toch het lekkerste thuis als je onder je
eigen mensen bent.’
De meeste geïnterviewde Creoolse moslims gaan er vanuit dat deze
uitsluitingsprocessen onbewust van aard zijn. Enkelen menen echter dat er ook sprake
is van bewuste uitsluiting. De gevestigde moslimgemeenschap in Suriname, vooral
de Hindostaanse moslimgemeenschap, zou in deze visie niet zo blij zijn met het
toetreden van Creolen in de islam. Abdul Kabir vertelde dat hij een Creoolse man
die moslim wilde worden naar een afdeling van de SIO verwees. Volgens hem stuurde
de SIO die man direct door naar Sadaqatul Islam. ‘Je ziet dus dat de Hindostaanse
broeders niet zeggen: laten we de broeder eerst zelf opvangen en begeleiden zodat
hij daarna een keuze kan maken. Nee, ze maken die keuze voor hem: je bent Creool,
ga naar Sadaqatul Islam.’ Abdul Kabir vertelde verder nog dat Creolen die wel bij
een Hindostaanse djamaat zijn aangesloten daar vaak de meest ondankbare klusjes
moeten opknappen. Abdoellah Bloemhart, een Creoolse moslim die lid is van de
SMA en zelfs op het erf van de SMA woont, herkent dit. Hij vertelde dat hij het als
Creool niet gemakkelijk had onder de Hindostanen en hij kan dan ook begrijpen dat
er erg weinig Creolen bij de SMA komen. Tijdens een van de gesprekken, werden
we onderbroken door een Hindostaanse man, die vanuit zijn auto Abdoellah de les
las. Daarop werd Abdoellah pissig: ‘Al twee jaar zoeken ze een weesvader, maar ze
betalen niet goed. Ze willen mensen behandelen als slaven. Voor hun is elke neger
een slaaf. (...) Ik heb ze al gezegd slavernij is al voorbij.’ Overigens heeft natuurlijk
lang niet iedereen bij de SMA vooroordelen over Creolen.
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De Surinaamse moslims verzetten zich overigens fel tegen het gebruik van de term
‘black moslims’, waarmee vooral niet-moslims hen aanduiden. Black moslims is een
term die over-
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gewaaid is uit de Verenigde Staten. De term werd gebruikt voor de aanhangers van
de Nation of Islam van Elijah Muhammed. Voorzitter Abdul Wahab Amstelveen
kan zich nog wel herinneren dat in de jaren zeventig onder invloed van de Nation of
Islam is gepoogd van de moskee aan de Coesewijnestraat een exclusief
Afro-Surinaamse moskee te maken. Daar heeft hij toen een stokje voor kunnen steken:
‘Aan hokjesvorming wil ik niet meewerken.’ Sadaqatul Islam en haar leden wensen
zich niet te associëren met de onorthodoxe doctrine van Nation of Islam. ‘Wij zijn
geen black moslims. Wij vechten niet tegen de blanken of een ander ras. In de islam
kent men geen onderscheid naar kleur. Er zijn toch ook geen white moslims? Wij
zijn gewoon moslim. Klaar.’

Jamaat Muslimien Viranka
De Jamaat Muslimien Viranka bestaat uit een groep moslim Afro-Surinamers die
graag de handen uit de mouw steekt. De leden van Viranka maakten lange tijd deel
uit van de djamaat van Sadaqatul Islam, maar door het gebrek aan dynamiek en
progressiviteit binnen de djamaat konden zij daar hun ei niet kwijt. Ze wilden graag
activiteiten ontplooien om de organisatie uit het slop te halen. Ze uitten hun kritiek
en brachten ideeën in, maar ze hadden het gevoel dat hun kritiek niet serieus werd
genomen en dat er niet naar hen geluisterd werd. Hun kritiek komt in grote lijnen
hierop neer: het bestuur functioneert niet goed, de organisatie is zwak en de
afhankelijkheid van de SIO staat de ontwikkeling van Sadaqatul Islam in de weg.
De financiële situatie is slecht, maar er wordt weinig aan gedaan. Er straalt geen
kracht uit de djamaat, ze zijn een beetje ingeslapen. Het wordt volgens Viranka tijd
dat Sadaqatul Islam op eigen benen leert staan en activiteiten voor de leden van de
djamaat organiseert, omdat de leden niet serieus genoeg met de islam bezig zijn,
zoals tot uiting komt in de lage opkomst bij de lessen. Ook worden er weinig pogingen
ondernomen om actief de islam te verspreiden onder Creolen.
In mei 1998 gingen de critici hun eigen weg, zonder dat er sprake was van een
conflictsituatie. Ze houden nog wel contact met de djamaat door regelmatig de
moskee te bezoeken om daar te bidden, maar ze hebben hun eigen bijeenkomsten
die los staan van Sadaqatul Islam. Het primaire doel van de leden van Viranka is het
verspreiden van de islam. De boodschap is voor iedereen bedoeld, maar speciale
aandacht gaat uit naar de Afro-Surinaamse bevolking. Viranka weigert zich neer te
leggen bij de sociaal-economische achteruitgang onder Creolen die in hun ogen alles
te maken heeft met de geestelijke en morele achteruitgang van de Afro-Surinaamse
bevolking. De Afro-Surinamers moeten zich ontwikkelen en die ontwikkeling zal
het makkelijkst gaan met de islam als basis. Hiervoor is het volgens hem nodig: ‘De
Creolen wakker te schudden, want er is een groot gebrek aan kennis over de islam
onder de Afro-Surinamers. Als wij dit gebrek aan kennis kunnen wegnemen kan
alles voor de creoolse bevolking veranderen. Met behulp van de islam kunnen we
een sfeer creëren waarin Creolen welvaart kunnen krijgen’, vertelde Usman, een van
de actievelingen van Jamaat Muslimien Viranka.
De Jamaat Muslimien Viranka verwijt de (niet-Creoolse) islamitische organisaties
dat zij dawa (propaganda-bekeringsacties) onder Afro-Surinamers grotendeels hebben
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nagelaten. De Sadaqatul Islam heeft het wel geprobeerd, maar met weinig geld en
mensen kwam een en ander niet van de grond. De Hindostaanse en Javaanse
organisaties die wel voldoende kapitaal en mankracht hebben, toonden in al die jaren
weinig interesse in het verspreiden van kennis over de islam onder Creolen. Daarom
gaat Viranka het nu zelf aanpakken: ‘We moeten niet meer wachten op hen om de
islam naar onze
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Creoolse broeders te brengen. We willen onze broeders wakker schudden en ervan
bewust maken dat we blakaman zijn en dat we op elkaar moeten steunen. We moeten
onszelf ontwikkelen. We kunnen onze leiders zelf kiezen en we hoeven niet
afhankelijk te zijn van onze Javaanse en Hindostaanse broeders. Wat wij graag zouden
zien is een moskee goed gevuld met Creolen, zodat we net als de andere rassen van
de zoetigheid van de islam kunnen proeven’, aldus Usman.

Nation of Islam
Naast de Sadaqatul Islam en Viranka kent Suriname een derde islamitische vereniging
waar voornamelijk Afro -Surinamers actief zijn; de Nation of Islam. Deze islamitische
organisatie telt vooral onder zwarte inwoners van de Verenigde Staten veel
aanhangers. Louis Farrakhan is op dit moment de onbetwiste leider van de Nation.
In oktober 1995 bracht hij honderdduizenden Afrikaans-Amerikaanse mannen naar
Washington om hun problemen te bespreken: The Million Men March. Een jaar later
kondigde hij aan een tour te maken langs een aantal Caraïbische landen. Een comité
onder leiding van Henk Herrenberg, de bekende ex-ambassadeur van Suriname in
Nederland en China en zelf ook moslim, nam contact met hem op en vroeg hem ook
het Surinaamse volk toe te spreken. Op 12 september 1996 kwam Farrakhan in
Paramaribo aan, waar hij sprak met verscheidende religieuze en politieke leiders,
zoals scheidend president Venetiaan. De dag erna hield hij een ‘redelijk’ bezochte
toespraak. Het precieze aantal aanwezigen werd in de Ware Tijd van 13 september
1996 niet genoemd, maar in de zaal was plaats voor ongeveer zesduizend mensen.
Farrakhan sprak met name tot de zwarte bevolking van Suriname. Hij betoogde onder
andere dat het zwarte ras het eerst op aarde was en beschaving heeft gebracht. Hij
benadrukte dat desondanks geen enkel ras superieur is aan een ander. De Nederlanders
en de Amerikanen moeten volgens Farrakhan hun misdaden tegen het donkere ras
erkennen, zodat er eindelijk verzoening plaats kan vinden. Verder zou hij gezegd
hebben dat de mens teveel let op het verschil tussen de verschillende rassen in plaats
van zich te concentreren op God (De Ware Tijd, 14 september 1996). In Farrakhans
boodschap kwam duidelijk naar voren dat ook in Suriname een afdeling van de Nation
of Islam opgericht moest worden om de islam onder de Afro-Surinamers te
verspreiden.
Suriname kende al een afdeling van de Nation of Islam. De bakermat van de
Surinaamse Nation lag bij de activiteiten en doelstellingen van een andere vereniging:
de Stichting Roots Control, een stichting die zich inzet voor het ‘verheffen van de
kansarme Surinamers’, met speciale aandacht voor Afro-Surinamers. Na het bezoek
van Farrakhan besloot men de activiteiten te revitaliseren. Eind 1999 was de
organisatie echter nog steeds niet officieel opgericht, maar een groepje gelijk gezinden
komt een á twee keer in de week bij elkaar en bestudeert tijdens deze bijeenkomsten
de koran én de bijbel. Elke donderdag heeft de groep van half zes tot half zeven in
de namiddag een uur zendtijd toegewezen gekregen bij Radio Boskopoe. De spirituele
leider van de beweging is de 51-jarige Ahmad Ali, die vanwege zijn ervaring en
kennis van de islam is gevraagd het leiderschap op zich te nemen. Ahmad Ali is in
een christelijke omgeving opgegroeid, maar bijna dertig jaar geleden heeft hij zich
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tot de islam bekeerd. In een lang gesprek benadrukte Ahmad Ali dat de doelstelling
van de Nation of Islam verder gaat dan het verspreiden van de islam onder de Creoolse
bevolking van Suriname: ‘We willen een betere toekomst voor onze Afrikaanse
broeders.’ (Hiermee bedoelt hij de Afro-Surinamers.)
En als wij hen de openbaring van de islam
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kunnen geven is dat mooi meegenomen. Maar wij willen in de eerste plaats dat de
mannen hun gedrag veranderen, dat ze gaan studeren, dat ze goede manieren
ontwikkelen. We willen de mensen niet dwingen of over halen om moslim te worden.
We willen de mensen bewegen de slechte wegen waarmee ze bezig zijn te veranderen.
En of ze dat als moslim, christen of hindoe doen, maakt ons niet zoveel uit. Ik
persoonlijk vind het krachtiger wanneer ik vanuit de islam praat, maar we zijn allemaal
broeders en zusters en dat heeft niets te maken met je geloof.’
Deze woorden worden bevestigd door het huis waar Ahmad Ali in woont. Op de
voorkant van zijn huis staan naast elkaar de heilige symbolen van de drie grootste
religies in Suriname geschilderd: het kruis van het christendom, de sikkel en ster van
de islam en het AUM-teken van het hindoeïsme. In zijn huis hangen de muren vol
met religieuze en spirituele relikwieën: schilderijen van de Ethiopische keizer Haile
Selassie I, platen van Bob Marley, beeltenissen van Jezus Christus, kruisen, Arabische
teksten, islamitische symbolen, een foto van de Ka'ba, beeltenissen van hindoeïstische
goden en enkele Surinaamse artefacten.
De eenheid van religie die de Nation of Islam in Suriname uitdraagt, staat in schril
contrast met het beleid van de Nation of Islam in de Verenigde Staten, erkent ook
Ahmad Ali. ‘Het grote verschil met Amerika is dat ze [de Nation of Islam in Amerika]
daar hun vijand, het blanke systeem, openlijk voor zich hebben staan. Daar moeten
ze wel een eigen organisatie opzetten, eigen moskeeën bouwen, echt onafhankelijk
zijn van de blanke.’ Deze apartheidspolitiek staat de Surinaamse Nation of Islam
niet voor ogen. De Nation of Islam wil de bestaande islamitische gemeenschappen
niet vervangen, maar de organisatie moet een aanvulling worden op de bestaande
Hindostaanse en Javaanse moslimgemeenten. ‘Wij in Suriname willen niet apart
leven van de hindostaan en de Javaan. Samen moeten we het land opbouwen. Vanuit
verschillende gemeenten, de SIV, SIO, Sadaqatul Islam, enzovoorts komen we samen
om een extra dimensie aan ons geloof te geven.’ De meerwaarde van de Nation is
dat de leden de kans krijgen zich in te zetten voor de Afro-Surinamers. De reguliere
gemeenten doen daar volgens Ahmad Ali geen moeite voor. Die leemte wil de Nation
of Islam opvullen.

De Islamitische Vereniging Witsanti
Aan de Afobakkaweg paal 70 in district Brokopondo ligt het Marrondorpje Koina
Kondre. In dit dorpje zijn Sjaakie Basier en Abdul Rahman samen met Abdul Aziz
(imam van Sadaqatul Islam) bezig aan een lange termijn project dat de islam onder
de Marrons in het binnenland moet verspreiden. Zonder noemenswaardige financiële
middelen werken ze hard aan de bouw van een voorlopig gebedshuis en een woning
voor Basier en Rahman. Naast het dorp hebben ze een grote lap grond open gekapt
en daar verschillende gewassen zoals sopropo, watermeloenen, pompoenen en okers
geplant.
Basier, die net als Rahman en Abdul Aziz Marron is, heeft al eerder met wisselend
succes geprobeerd de islam naar deze regio te brengen. Redelijk wat Marrons uit
omliggende dorpen hebben bij Basier de shahada (geloofsbelijdenis) afgelegd, maar
echt actief zijn ze nog niet. Een ander probleem waar Basier mee kampt, is dat de
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mannen uit Witsanti vaak buiten hun regio op zoek moeten naar werk. Dit forensisme
belemmert hen om rustig over de islam te kunnen nadenken en het uiteindelijk te
praktiseren. Om de islam in het binnenland te laten groeien, moet in de visie van
Basier de regio zich ontwikkelen. Basier en Rahman hebben daarom een
meerjaren-stappenplan opgesteld. Dit plan moet ertoe leiden dat de werkgelegenheid
in de
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regio groter wordt en de mannen er dus blijven wonen. Een van de eerste initiatieven
naast de bouw van het gebedshuis is dan ook het tot stand komen van een
handelscentrum voor landbouw en veeteelt. Als dat eenmaal staat, moet er een
islamitisch opleidingscentrum en een kinderopvangdienst komen zodat de kennis
over de islam gericht verspreid kan worden. Hoewel de weg nog lang is, heeft Basier
goede hoop. ‘Straks als het project loopt, zal je zien dat het beter gaat. Men kan vlak
hier komen werken, vlak hier kan men bidden. Als hij geen huis heeft, kan hij komen
werken om een huis te bouwen.’3.

Bekering
Vanaf circa 1830 predikten de christelijke kerken onder de Surinaamse slaven. Bij
de Emancipatie was ongeveer tweederde van de Creoolse bevolking (ook) christelijk.
Het christendom is daarna onder de Afro-Surinaamse bevolking de dominante religie
geworden. Ook de meeste Creoolse moslims hebben van huis uit een christelijke
opvoeding meegekregen. De bekering tot de islam heeft voor een grote verandering
gezorgd zowel voor hen persoonlijk als voor hun sociale leven.
De overgang tot de islam was voor de door mij geïnterviewde Afro-Surinamers
vooral een individueel proces. De meesten waren in hun jeugd vrij actief met het
christendom bezig. Een enkeling was lid van een evangelische gemeente, maar de
meesten waren of lid van de EBG, of van de katholieke kerk. Elke zondag gingen
zij met hun ouder(s) mee naar de kerk en vaak gingen ze ook naar de zondagsschool
en volgden bijbelles. Het kerkbezoek zagen zij als iets wat erbij hoorde. De ouders
gingen, dus was het logisch dat zij meegingen. Rond het zeventiende of achttiende
levensjaar kwamen echter de vraagtekens over het geloof en de kerkgang. Het werd
steeds minder vanzelfsprekend elke zondag naar de kerk te gaan. Naarmate zij ouder
werden en minder gedwongen werden door hun ouders of voogden geregeld naar de
kerk te gaan, werd het kerkbezoek minder en verdween de motivatie om zich te
verdiepen in het christendom.
Sommigen verloren de interesse in het geloof of namen het niet meer serieus en
kwamen alleen nog in de kerk bij huwelijksinzegeningen en begrafenissen van
kennissen. Anderen gingen hun geloof door bepaalde ervaringen kritischer bekijken.
Ze kwamen erachter dat er zaken speelden binnen de kerk waar zij niet geheel achter
stonden en namen langzaam afstand van de kerk.
Een van de zaken waaraan sommigen van mijn respondenten zich stoorden, was
de strijd tussen de evangelische broedergemeente en de katholieke kerk en de gevolgen
die dat had voor hun leven. Moestafa Boga (van de Nation of Islam), 52 jaar,
bestudeert de islam al vijf jaar. De shahada heeft hij nog niet uitgesproken, maar hij
houdt zich al wel aan de regels van de islam. Moestafa is opgegroeid in het district
Coronie. Zijn vader was lid van de EBG toen hij verliefd werd op een katholieke
vrouw. Huwelijken tussen leden van de EBG en de katholieke kerk stuitten op veel
weerstand en hij is dan ook katholiek geworden om met zijn (eerste) vrouw te kunnen
trouwen. Later is hij hertrouwd met de moeder van Moestafa, die ook katholiek was.
‘Mijn oudere broer moest een examen afleggen om een verdere opleiding te kunnen
volgen in Paramaribo, want in Coronie had je geen Mulo. Mijn broer werd afgewezen,
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omdat de mensen van de katholieke kerk mensen discrimineerden. Als je bijvoorbeeld
een lichtere huidskleur4. hebt, maak je meer kans. Mijn vader heeft daartegen
geprotesteerd, maar kreeg geen bevredigend antwoord. Toen heeft hij gezegd: “Dan
gaan we weer naar de EBG toe.” Maar mijn moeder wilde niet en toen heeft alleen
hij zich
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weer bij de EBG gevoegd.’ Dit zorgde voor een grote spanning tussen mijn vader
en moeder waar wij de kinderen de dupe van werden: ‘Je had de situatie dat mijn
vader EBG-er was en ik nog op de katholieke school zat. Ik zou misdienaar worden
en moest zelfs Latijn leren, maar ik mocht niet meer op het terrein van de pater
komen, anders kreeg ik een pak slaag. Ik vroeg me af: is het wel correct wat hier
gebeurt?’5.
Anderen raakten in onvrede met het christendom door de rol die het materialisme
in de kerk speelde. Bij Moestafa Danning, de penningmeester van Sadaqatul Islam,
kwam de onvrede met de christelijke kerk naar boven toen hij rond zijn achttiende
belijdenis moest afleggen. ‘Nadat ik de hele cursus had gevolgd, zei de dominee dat
ik een volledig pak in orde moest maken om op die speciale dag aan te trekken. Voor
mij en mijn ouders was dat financieel geen haalbare taak. Ik zei tegen de dominee
dat ik dat niet kon doen. Ik had alleen witte gympies, een spijkerbroek en een wit
T-shirt. De dominee had daar zoveel commentaar op, dat ik sindsdien een heel ander
gevoel heb over het christendom. God heeft toch niet je kleding nodig? God heeft je
innerlijk nodig, je intentie.’6. Ook Abdul Wahab accepteerde het materialisme in de
kerk niet. Toen hij zeventien jaar was, verliet hij de Lutherse gemeente: ‘Ik ging een
keer zitten op een bank voorin de kerk. Maar ik mocht daar niet zitten, omdat het
een betaalde plaats was. Het was gereserveerd voor iemand met meer geld. Ik werd
boos en ben nooit meer terug gegaan.’7.
De kritiek op het functioneren van de kerk werd versterkt door het gedrag van
christenen in de omgeving van de respondenten. Dat gedrag strookte volgens hen
niet met de leer van het christendom. Christenen, dat vaak als synoniem werd gebruikt
voor Creolen, dwalen volgens hen steeds verder van het juiste pad af en ‘leven er
maar op los.’ De praktijk wijst volgens hen uit dat de Creoolse bevolking achteruit
gaat. Hier volgt een kleine greep uit de lijst van ongenoegens die mijn respondenten
hebben over het gedrag van Creolen. Ten eerste kennen de Creolen hun roots niet
meer. Ze zijn Afrika vergeten en richten zich op Amerika en Nederland, met als
gevolg dat ze totaal verwesterd raken met alle gevolgen van dien. Vooral de jongeren
worden steeds materialistischer. Verder zou het moreel verval erg groot zijn. Jonge
meisjes en vrouwen kleden zich schaars en ongepast. Zowel de mannen als de
vrouwen, jong en oud, hebben te veel vluchtige seksuele relaties waardoor veel
tienerzwangerschappen voorkomen. Daar bovenop komt dat de criminaliteit en de
werkloosheid onder de Afro-Surinaamse bevolking sterk groeien. Dit alles gebeurt
ondanks het feit dat het grootste deel van de Creolen christen is. In de ogen van de
bekeerlingen schiet het christendom duidelijk tekort in het overdragen van de juiste
waarden en normen.
De incompetentie van de christelijke kerken wordt door de Afro-Surinaamse
moslims betreurd, omdat ze graag een sterke Creoolse gemeenschap willen zien. De
opkomst van talloze nieuwe christelijke gemeenten, naast de traditioneel grote
rooms-katholieke en evangelische broedergemeente, zien de geïnterviewden ook als
het bewijs van het falen van het christendom. ‘De mensen zijn ontevreden en gaan
op zoek naar alternatieven: Volle Evangelie, Gods Bazuin, Zevende Dags Adventisten,
noem maar op. Op den duur weet je niet meer wat je moet geloven en waar je heen
moet gaan. Die nieuwe kerken verdraaien Gods woord en proberen de Creolen bij
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de kerk te houden door zang, dans en vrolijkheid te bieden. Is dat dan waar het om
draait?8.
De tekortkomingen van het christendom zijn voor de nieuwe moslims niet
uitsluitend zaken van het heden; de historische rol van het christendom in Suriname
is in hun ogen nog dubieuzer. Zij zetten grote vraagtekens bij de rol van het
christendom tijdens de slavernij en de
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koloniale periode. ‘Ik kon niet verwerken dat het christendom zaken als de slavernij
en de raciale onderdrukking heeft goedgekeurd en ondersteund. Als je zegt dat ieder
mens gelijk is, kan je niet een systeem hanteren of in stand houden waar de ene mens
tot niet-mens wordt gemaakt. Kan een godsdienst rechtvaardigen dat er mensen tot
niet-mensen worden gemaakt? Wanneer de godsdienst zodanig verdraaid wordt, dat
je met de godsdienst in de hand racisme, imperialisme en onderdrukking van volkeren
rechtvaardigt, is er in elk geval iets mis met de belijders ervan.’9.
Veel mensen zijn in aanraking met de islam gekomen vanuit een
anti-kolonialistische visie. Voor hen telt heel zwaar dat zij het gevoel hebben dat de
Afro-Surinamers in de geschiedenis van Suriname onderdrukt zijn. Door die
onderdrukking hebben ze veel van het eigene verloren. Om af te rekenen met die
onderdrukking zijn ze op zoek gegaan naar wat dat eigene precies is. Op zoek naar
hun roots belandden ze op het pad van de islam. Door het lezen van boeken over de
opkomst en ondergang van Europa, de ontwikkeling van de wetenschap en de rol
van het Arabisch rijk daarin, ging er een wereld voor hen open. Zij lazen over de
dominantie van de westerse wereld met het kapitalistische en imperialistische systeem.
De rest van de wereld heeft geen enkele invloed op de westerse regels, maar moet
die wel naleven. In de ogen van de nieuwe moslims is de ontwikkeling van de westerse
wereld niet los te koppelen van de invloed van het christendom op die maatschappijen.
Volgens hen is het christendom misbruikt om inhoud aan die ongelijkheid in de
wereld te geven. De ongelijkheid in de wereld wordt mede in stand gehouden door
het christendom.
In de zoektocht naar hun culturele en spirituele wortelen maakte de ‘ontdekking’
dat delen van Afrika waar de slaven vandaan kwamen ten tijde van de slavenhandel
islamitisch waren verreweg het meeste indruk op de geïnterviewden. Veel slaven
waren dus al moslim toen ze naar Suriname werden verscheept. Ten tijde van de
afschaffing van de slavernij was de islam onder de slaven echter zo goed als
verdwenen. Na de slavernij waren vrijwel alle ex-slaven toegetreden tot het
christendom, wat in de ogen van de Afro-Surinaamse moslims niet geheel vrijwillig
gebeurde. Zij zijn gedwongen christen te worden. Het aannemen van de islam staat
in deze symbool voor een terugkeer naar de situatie van voor de onderdrukking.
In een land waar 20 à 25 procent van de bevolking moslim is, komt men deze
godsdienst onherroepelijk tegen: de aanwezigheid van moskeeën of de kleding van
de moslims op straat, op het werk of op school. Desondanks is bij de meeste Creolen
de kennis over de islam gering. ‘Niet-moslims hebben geen kennis van de islam.
Meestal zeggen ze dat het een koelie10. - geloof is. Ze kennen ook het verschil niet
tussen een moskee, kerk, mandir en synagoge.’11. De meeste Creolen hebben volgens
de geïnterviewden een vijandige houding ten opzichte van de islam, mede gevoed
en gerechtvaardigd door de beelden die door de media worden verspreid over deze
religie. Voor buitenlands nieuws is de Surinaamse televisiekijker aangewezen op
beelden en reportages van Amerikaanse makelij. In de Amerikaanse berichtgeving
komt de islam voornamelijk negatief in beeld. Moslims in Suriname hebben daar
last van. Abu Bakr, een van de respondenten, werd de volgende vraag gesteld vlak
nadat Suriname zich had aangesloten bij de Organisation of Islamic Conference:
‘Gaan jullie hier ook terroristen opleiden?’12.
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Een Ander Leven
De aanname van de islam bracht uiteraard veranderingen in het leven van de
bekeerden met zich mee. Zowel individueel als sociaal moesten zij zich opnieuw
presenteren. De geïnter-
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viewden merkten op dat hun zelfdiscipline groter is dan toen ze christenen waren.
De bekeerlingen zien zich door de voorschriften van de islam beperkt in hun gedrag.
Het accepteren van die beperkingen en naleving van die voorschriften vergen
discipline. Abu Bakr had bijvoorbeeld nooit gedacht dat hij van de alcohol af zou
kunnen blijven. Hij was niet verslaafd aan drank, maar hield wel van drinken. Van
de ene op de andere dag is hij ermee gestopt.
De toegenomen discipline staat in direct verband met de toegenomen vrees voor
God. In de tijd dat ze christenen waren, hadden de Afro-Surinaamse moslims veel
minder het gevoel dat ze verantwoording moesten afleggen aan een hogere macht.
Ze stonden er in elk geval minder bij stil. De verhalen die verteld werden over hoe
hun leven voor de bekering eruit zag, gingen over uitgaan, dansen op feesten, het
drinken van alcohol en veel ‘met meisjes omgaan’.13. Er was niemand die hen
tegenhield. Nu echter beperkt de islam hen daarin en de vrees voor God weerhoudt
hen ervan zonden te begaan. De moslims staan positief tegenover deze beperkingen.
Het brengt meer rust en evenwicht in hun leven. Ze besteden hun tijd nu vooral aan
de ontwikkeling van hun spirituele leven. Deze focus op hun spirituele leven zorgde
ervoor dat zij een heel andere kijk op het leven kregen. Ze hebben het gevoel dat ze
nu meer grip op hun leven hebben. Ze leggen zich veel sneller bij gebeurtenissen en
problemen in het leven neer, omdat ze hun leven meer in handen van God leggen.
Naast de ervaren geestelijke verrijking, vinden de moslims ook dat ze er lichamelijk
en economisch op vooruit zijn gegaan sinds hun bekering. Allah schrijft hen voor
wat ze wel of niet mogen consumeren. Het consumeren van alcoholische dranken,
varkensvlees en verdovende middelen is in de islam niet toegestaan, omdat ze onrein
zijn. Het naleven van dit dieet heeft voor de geïnterviewden aantoonbaar een gunstig
effect op de gezondheid. Daarnaast levert het ook financieel voordeel op wanneer je
de consumptie van alcohol, tabak of andere verslavende middelen mijdt. Moestafa
Danning ging als non-moslim vaak op zoek naar vermaak wat hem veel geld heeft
gekost: ‘Ik ging naar de bioscoop, dansen, je trekt met vrienden op en ging achter
vrouwen aan. De islam beperkte me daarin en in plaats van me te vermaken, ging ik
me richten tot Allah. Ik ging steeds meer het eenvoudige waarderen.’14.
Het uitspreken van de shahada markeert het officiële omslagpunt in het religieuze
leven van een moslim. Om de verandering extra kracht bij te zetten, kregen de
Afro-Surinaamse moslims die zicht bekeerden allen een Arabische naam. Deze naam
kozen ze zelf of werd toegewezen door de dienstdoende imam. Door het veranderen
van naam breekt de moslim als het ware met zijn leven als christen en neemt een
nieuwe identiteit aan. Deze transformatie is bij de meeste nieuwe moslims echter
nog niet volledig. De Arabische naam wordt voornamelijk gebruikt in contact met
andere moslims. Buiten deze groep hanteren ze nog hun ‘christelijke’ naam. ‘Als ik
een moslim tegenkom, stel ik me voor als Ahmad Ibrahim en bij een non-moslim is
het John.15. Er wordt dus nog geschipperd met de identiteit. De reden voor het gebruik
van beide namen is: ‘Zo ben ik nu eenmaal bekend bij familie en vrienden. Alles van
mij is nog Humphry Perk, bij de Burgerlijke Stand kennen ze geen Abdullah.’16. De
behoefte om de naamsverandering officieel te maken bij de Burgerlijke Stand is
overigens wel aanwezig. Het laten veranderen van de familienaam is bureaucratisch
lastig en bovendien erg kostbaar.
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De omschakeling van het christendom naar de islam had niet alleen gevolgen voor
de persoonlijke beleving. Het betekende natuurlijk ook een verandering in de sociale
omgeving. Van slechts twee respondenten accepteerden hun ouders of andere
familieleden de bekering niet. Sommigen gaven aan dat hun ouders zelfs
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blij waren toen zij over de bekering hoorden. Het ging hen dan niet zozeer om de
islam, maar om het feit dat hun kind het religieuze pad weer op ging. Ze konden het
bandeloze leven dat hun kind leidde niet waarderen en hoopten dat de islam dat zou
veranderen.
De respondenten die een gezin hadden, toen ze besloten zich te bekeren tot de
islam, ondervonden in de meeste gevallen wel problemen. Hun vrouw en kinderen
moesten zich aanpassen aan of in elk geval rekening houden met de nieuwe richtlijnen
van de vader. Het liefst zouden deze vaders hun gezinnen de islamitische leer
bijbrengen, maar dat is niet makkelijk wanneer de hele omgeving van de rest van
het gezin christelijk is gebleven. Imam Abdul Aziz is zo'n vader: ‘Mijn vrouw en
haar familie zijn geen moslim. Mijn kinderen hebben een christelijke opvoeding
gehad en gaan naar een christelijke school. Zij pikken dus niet veel van de islam op.
Ik probeer het ze thuis wel bij te brengen, maar het gaat moeizaam. Gelukkig steunt
mijn vrouw me wel en houdt ze zich ook aan bepaalde islamitische regels.’17.
De bekering heeft grootste sociale impact op de vriendenkring van de bekeerling.
Die vriendenkring veranderde langzaam van samenstelling. De oude vrienden maakten
plaats voor nieuwe vrienden, voornamelijk moslims. De oude vrienden verdwenen
niet zozeer uit het zicht doordat ze een afkeer hadden tegen de islam. De bekeerling
en zijn vrienden groeiden uit elkaar. Het levenspatroon en de levensvisie van de
bekeerde Afro-Surinamers was natuurlijk drastisch veranderd. Door meer aandacht
aan het geloof te geven, hadden zij ook minder tijd om met hun vrienden op te trekken.
Tenslotte strookten bepaalde activiteiten die zij met hun vrienden ondernamen niet
meer met de voorschriften van de islam. Zij gingen niet meer dansen, niet meer
borrelen en niet meer stappen. Zo vervreemden de moslims langzaam van hun
vrienden. Het contact is niet helemaal verdwenen, maar is duidelijk niet meer zo
sterk als vroeger. De vrienden van vroeger hebben plaats gemaakt voor vrienden in
de moskee.

Afro-Surinaamse Moslim ideologie
In het aannemen en belijden van een bepaalde religie, als individu of als groep, spelen
verhalen uit het verleden een grote rol. Mensen hebben een context nodig waarin
duidelijk wordt dat het belijden van de religie een positieve invloed zal hebben op
het leven van de gelovigen. Een belangrijk onderdeel van die context wordt gevormd
door het interpreteren van de geschiedenis. In de beleving van de islam van de
Afro-Surinaamse moslims speelt etniciteit een belangrijke rol in de vorm van
historische verhalen over de islam, Afrika en de slavernij in Suriname.
Volgens de bekeerlingen is de islam, historisch gezien, de natuurlijke godsdienst
voor de Afro-Surinamers. Niet alleen voor de Afro-Surinamers, maar in principe
voor alle zwarten. Let wel: dit betekent niet dat niet-zwarten geen moslim kunnen
zijn of worden. De islam is een religie voor de gehele mensheid, maar in de motivatie
voor hun bekering gaven velen aan dat de islam en de zwarte bevolking bij elkaar
hoorden. In de islam zouden de religieuze roots van de Creolen in Suriname liggen.
Wat zijn de verhalen achter de ideologie dat islam de natuurlijke godsdienst voor de
Afro-Surinamers is?
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Opvallend is dat allen de historische figuur Bilal kennen. Bilal leefde in het begin
van de zevende eeuw na Christus en was een zwarte Abyssijnse slaaf van de profeet.
Mohammed schonk Bilal de vrijheid en hij bekeerde zich tot de islam. Meerdere
moslims wisten me te vertellen dat deze Bilal de derde persoon na Mohammed was
die de islam aannam. Enkel Khadeeja, de eerste vrouw van Mohammed, en een goede
vriend Aboe Bakr gingen hem voor.
Een ander historisch verhaal waaraan veel
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waarde wordt gehecht, is de erkenning van de islam als rechtschapen religie door de
koning van Abyssinië. Een groep moslims zocht toevlucht in dat land vanwege de
vervolging van moslims door de machthebbers in Mekka, de Quraish. De Quraish
poogden de Abyssiniërs over te halen de moslims uit te leveren aan Mekka, maar de
leider van de gevluchte moslims wist de Abyssijnse koning van hun goede bedoelingen
te overtuigen. De moslims werden geaccepteerd en kregen bescherming in Abyssinië.
De invloed van het internet op het doorgeven van dit soort verhalen moet niet
onderschat worden.18. Naarrmate de eeuwen voortschreden, weten de gelovigen te
vertellen, nam ook de invloed van de islam op het zwarte deel van Afrika toe. Ten
tijde van de slavenhandel hadden grote delen van West-Afrika al kennis gemaakt
met de islam en vele Afrikaanse stammen en rijken maakten zich de islam eigen.
Volgens onder andere Moestafa Boga van de Nation of Islam zijn die volken moslim
geworden omdat ze vonden dat het een goede religie is. ‘Ze hebben de islam
aangenomen, zonder de kennis van hun voorouders te verliezen. Ze waren tevreden,
niet hebzuchtig en ze leefden vriendelijk met elkaar. Maar de komst van de blanken
heeft alles omvergeworpen.19. Europeanen hebben vanaf de zeventiende eeuw
Afrikanen als slaven naar Suriname vervoerd. De bekeerlingen gaan ervan uit dat
veel van die Afrikanen moslim waren, want de landen van herkomst, zoals Ghana,
Ivoorkust, Togo, Kenia, Nigeria en Tanzania zijn overwegend islamitische landen.
Over de verhouding tussen de aantallen moslims en aanhangers van de traditionele
Afrikaanse religies die naar Suriname kwamen bestaat onder de Creoolse moslims
geen eenduidigheid. Enkelen meenden dat alle slaven moslims waren, volgens anderen
was het overgrote deel moslim en sommigen dachten dat de moslims de minderheid
vormden. Dat elementen uit de traditionele Afrikaanse religie (winti) in Suriname
meer overlevingskansen hadden, wordt toegeschreven aan de houding van de blanke
slavenmeesters, het zware slavenbestaan op de plantage en de rol van de christelijke
kerk. Onder het juk van de slavernij konden de moslims hun geloof niet belijden en
uitdragen. De slavenmeesters zouden de slaven hebben ‘verboden om de islam te
belijden’ en de moslims moesten ‘afstand doen van hun religie’.
De Marrons hebben zich onttrokken van de slavenmaatschappij en hebben in de
binnenlanden van Suriname hun eigen dingen kunnen doen. Daar konden ze leven
zoals ze in Afrika leefden. Daardoor zouden er in het binnenland meer elementen
uit de islam bewaard zijn gebleven. De religie was wellicht weggezakt, maar sommige
culturele gebruiken van de hedendaagse Marrons in Suriname hebben een duidelijke
een islamitische grondslag, bijvoorbeeld het idee van reinheid. ‘Als je met een vrouw
hebt geslapen, moet je je geheel wassen. Bovendien wassen bosnegers hun gezicht
op dezelfde manier als moslims hun gezicht wassen voordat ze gaan bidden. Net als
bij de moslims neemt het verschijnen van een nieuwe maan een belangrijke plaats
in binnen de cultuur van de bosnegers. Bosneger-mannen mogen meerdere vrouwen
huwen mits zij ze kunnen onderhouden. Die regel geldt ook bij de moslims.’20. ‘In
het binnenland binden de vrouwen hun hoofd nog steeds met een hoofddoek. Verder
komen de periode en manier van rouw bij overlijden in het binnenland in grote lijnen
overeen met die van de islamitische cultuur. De richting waarin de akkers van de
bosnegers worden gebouwd, komt overeen met de voorschriften uit de koran en soms
worden hun huizen ook in die richting gebouwd (oost-west gericht). Verder wordt
een ongestelde vrouw ook door de bosnegers gezien als onrein en mag ze niet in de
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buurt van de mannen komen. Als je iemand in het binnenland begroet, geeft hij je
twee handen en maakt hij een kleine buiging. Het is de groet
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van de islam, maar hij kent de (Arabische) woorden niet meer.’ Daarnaast zijn er
onder de bosnegers een aantal mannen die besneden zijn en ontdoen de mannen zich
ook van hun schaam- en okselhaar. Dit alles zou erop duiden dat de islam een grote
rol heeft gespeeld in het leven van de slaven, de weggelopen slaven en de
nakomelingen van die laatste groep.
Over de juistheid van deze beweringen hebben wij het niet. Zij worden enkel
vermeld omdat het argumenten zijn in een betoog om aan te tonen dat vele slaven
een islamitische achtergrond hadden. Bovenstaande verhalen laten zien dat de bekering
tot de islam onderdeel uitmaakt van een ideologie waarin de link tussen Afrika, de
islam en Suriname centraal staat. De ideologie stoelt in de eerste plaats op het idee
dat Afrika en de islam bij elkaar horen. In deze ideologie is geen plaats voor het
christendom dat gezien wordt als een geloof dat door de Europeanen is verspreid.

Afsluiting
De 22 Creoolse moslims die tijdens dit onderzoek geïnterviewd zijn, hebben zich op
twee na van het christendom afgewend omdat zij zich niet konden vereenzelvigen
met de leer en praktijk van het christendom of omdat de kerk niet voldeed aan hun
spirituele behoeften. Er zijn twee manieren waarop de Afro-Surinamers toenadering
tot de islam zochten. De eerste was uit pure nieuwsgierigheid. De respondenten die
op deze manier toenadering zochten, observeerden eerst moslims en raakten daardoor
geïnteresseerd in deze religie. De tweede manier waarop Afro-Surinamers tot de
islam kwamen, hing samen met een zoektocht naar hun roots. Deze zoektocht vond
meestal plaats vanuit een antikoloniale visie. De bekeerlingen kwamen erachter dat
de islam de natuurlijke godsdienst van de Afro-Surinamers was. De islam is het eerst
als religie geaccepteerd in het oude Abyssinië en verspreidde zich in de eeuwen
daarna naar West-Afrika, waar de voorouders van de Afro-Surinamers vandaan
komen. Via de slaven kwam de islam naar Suriname, maar door toedoen van de
christelijke kerk en de Europese slavenmeesters is de islam vervangen door het
christendom. Vanuit deze visie geredeneerd is de bekering tot de islam van
hedendaagse Creolen een terugkeer naar de religie van hun voorouders.
Deze historische rechtvaardiging is nodig, omdat een islamitische identiteit van
Creolen niet door iedereen gemakkelijk wordt geaccepteerd. Voor veel Surinamers,
waaronder ook moslims, is de islam een Hindostaans of Javaans geloof. Een Creool
die moslim wordt, is een vreemde eend in de bijt en met deze historische uiteenzetting
rechtvaardigt hij zijn keuze voor de islam.
De belangrijkste islamitische Afro-Surinaamse djamaat is de Sadaqatul Islam.
Vrijwel alle Creoolse islamieten zijn of waren op de een of andere manier betrokken
bij deze organisatie. Het aantal mensen dat op vrijdag de moskee van de Sadaqatul
Islam bezoekt, is vrij gering, zo'n dertig. Het unieke van Sadaqatul Islam is dat er in
en buiten de moskee Sranantongo of Nederlands gesproken wordt in tegenstelling
tot de Javaanse en Hindostaanse djamaats waar het Urdu of Javaans gebezigd wordt.
De bezoekers verklaarden dat ze zich prettiger voelen bij Sadaqatul Islam omdat ze
zich bij andere djamaats soms buitengesloten voelen. Bij Sadaqatl Islam zijn ze onder
hun ‘eigen mensen’ en dat voelt vertrouwder aan.
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De laatste jaren zit Sadaqatul Islam constant in financiële nood en er worden
nauwelijks activiteiten georganiseerd. De enige activiteit die geregeld plaatsvindt,
is het aanbieden van onderricht in de islam, maar ook die lessen worden slecht
bezocht. De afgenomen interesse wordt vooral geweten aan de verslechterde
economische situatie van Suriname. De leden van Jamaat
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Muslimien Viranka hebben uit onvrede met het beleid van Sadaqatul Islam een eigen
djamaat opgezet. Viranka wil graag zien dat er meer dawa (zendingswerk) verricht
wordt onder de Creoolse bevolkingsgroep. Volgens Viranka is het tijd dat de Creolen
zich gaan ontwikkelen en dat zal het beste gaan met de islam als basis. Een andere
djamant met vrijwel dezelfde insteek is de Surinaamse afdeling van de Nation of
Islam. Geïnspireerd door de komst van Louis Farrakhan naar Suriname is deze groep
bezig een organisatie op te bouwen die zich in gaat zetten voor een sterke,
onafhankelijke creoolse gemeenschap.

Literatuur
Arends, Inge, & Dick Douwes & Arend Jan Termeulen, 1995
Prisma van de islam: Begrippen van A tot Z. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
Bisnauth, Dale, 1989
History of Religions in the Caribbean. Kingston: Kingston Publishers Limited.
Buddingh', Hans, 1999
Geschiedenis van Suriname. Utrecht: Het Spectrum.
Gardell, Mattias, 1994
‘The Sun of Islam Will Rise in the West: Minister Farrakhan and the Nation of
Islam in the Latter Days.’ In: Yvonne Yazbeck Haddad & Jane Idleman Smith
(ed.), Muslim Communities in North America. Albany: State University of New
York, pp. 31-50.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

134
Ho Suie Sang, Martin, 1998
Rochmatullah Islam; Leeronderzoek Culturele Antropologie. Utrecht:
Universiteit Utrecht.
Ho Suie Sang, Martin, 2000
Islam in de Afrikaanse Diaspora. Een historische schets van de islam onder
Afrikaans-Amerikanen en een empirisch onderzoek naar Afro-Surinaamse
moslims in Suriname. Utrecht: Afstudeerproject Culturele Antropologie.
Klerk, C.J.M., 1953
De Immigratie der Hindostanen in Suriname. Amsterdam: Urbi et Orbi.
Klinkers, Ellen, 1997
Op Hoop van Vrijheid. Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in
Suriname, 1830-1880. Bronnen voor de Studie van Afro-Suriname, deel 18.
Utrecht: CLACS & Stichting IBS.
Nurmohamed, Mustafa S.A., 1985
De geschiedenis van de Islam in Suriname. Paramaribo: Surinaamse Moeslim
Associatie.
Prins, J., 1961
‘De islam in Suriname: een oriëntatie’. Nieuwe West-Indische Gids 41(1): 14-37.
Suparlan, Parsudi, 1976
The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society. Illinois:
University of Illinois
Waal Malefijt, Annemarie de, 1963
The Javanese of Surinam: Segment of a Plural Society. Assen: Van Gorcum.

Martin Ho Suie Sang studeerde culturele antropologie in Utrecht. Hij is thans
werkzaam bij de Nederlandse basketbalbond. Dit artikel is gebaseerd op het
veldwerkmateriaal dat hij ten behoeve van zijn afstudeerproject in 1998-1999 in
Suriname verzamelde. Wim Hoogbergen was daarbij zijn begeleider.

Eindnoten:
1. Dit artikel is door Wim Hoogbergen geschreven op grond van het door Martin Ho Suie Sang
tijdens zijn veldwerk in 1998 en 1999 verzamelde materiaal.
2. De traditionele Javaanse moslims bidden met het gezicht naar het westen zoals zij gewend
waren te doen op Java. De reformisten proberen hen erop te wijzen dat Mekka ten opzichte van
Suriname in het noordoosten ligt en dat ze hun qibla (bidhouding) daarop moeten aanpassen.
De traditionalisten verweren zich door te stellen dat de aarde rond is en dat welke richting je
ook bidt, je altijd bij Mekka uitkomt, bovendien weet God wel dat het gebed voor Hem bedoeld
is (Suparlan 1976: 205-208). In de volksmond worden de traditionalisten westbidders genoemd
en de reformisten oostbidders.
3. Interview van Martin Ho Suie Sang met Sjakie Basier op 28 februari 1999.
4. Boga is een vrij donkere man en uit zijn verhaal viel op te maken dat zijn broer dat ook is.
5. Interview met Moestafa Boga op 14 februari 1999.
6. Interview met Moestafa Danning op 19 februari 1999.
7. Interview met Abdul Wahab Amstelveen op 10 december 1998.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Interview met Abdullah Perk op 6 december 1998.
Interview met Sedney op 22 december 1998.
Denigrerend woord voor Hindostaan.
Interview met Amin op 28 januari 1999.
Interview met Aboe Bakr Gaspar op 17 december 1998.
‘Met meisjes omgaan’, een eufemisme voor seksueel contact.
Interview met Moestafa Danning op 19 februari 1999.
Interview met Ahmad Ibrahim Ledig op 9 december 1998.
Interview met Abdullah Perk op 6 december 1998.
Interview met Abdul Aziz op donderdag 17 december 1998.
De geschiedenis over de geschiedenis van de islam in de hoorn van Afrika is bijvoorbeeld te
vinden onder de URL: http://www.geocities.com/~inoha/history.html.
19. Interview met Moestafa Boga op 14 februari 1999.
20. Interview met Sjakie Basier op 28 februari 1999.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

135

Hans Ramsoedh
Surinaamse hindoes en moslims in Nederland
Evenals in Suriname zijn Surinaamse hindoes en moslims in Nederland erin geslaagd
een religieuze, sociaal-culturele en educatieve infrastructuur op te bouwen. Dergelijke
vormen van institutionalisering kunnen verschillende functies vervullen. Zij kunnen
een rol spelen in etniseringsprocessen en zij kunnen emancipatie, integratie,
aanpassing en assimilatie bevorderen, maar ook tegengaan (Van Amersfoort 1986:
15-46; Seller 1977: 149-171; Reitz 1980: 216; Schoeneberg 1985: 416-435).
In deze bijdrage bespreek ik de volgende vragen: welke factoren hangen samen
met het ontstaan van etnische instituties onder Surinaamse hindoes en moslims in
Nederland, welke rol spelen deze instituties met betrekking tot emancipatie, integratie
en assimilatie in Nederland en hoe verhouden deze instituties zich tot de sociale
cohesie in de Nederlandse samenleving? In dit artikel beperk ik mij tot Hindostaanse
moslims en laat ik de Javaanse buiten beschouwing.1.

Inleiding
Immigratie gaat vaak gepaard met de institutionalisering van de door immigranten
meegebrachte cultuur. Onder institutionalisering kan worden verstaan het sociale
proces van het ontstaan en ontwikkelen van instituties waarin duurzame, individu
overstijgende, gestandaardiseerde patronen van handelen worden gecreëerd die een
normatieve geldigheid bezitten. Het belangrijkste doel van de instituties is het
waarborgen van de continuïteit van de eigen cultuur. Hadden deze instituties in de
beginfase meestal een conserverende functie, in een latere fase beogen deze instituties
daarnaast de mogelijkheden van immigranten in de nieuwe samenleving te vergroten.
De brugfunctie treedt dan meer op de voorgrond (Van Amersfoort 2001: 7-8). Van
belang is erop te wijzen dat het proces en de aard van de institutionalisering niet
primair wordt bepaald door de migrantengroep zelf, maar eerder in sterke mate door
de ontvangende samenleving (Rath, Penninx e.a. 1996: 267).2.
Een belangrijk kenmerk van de Hindostaanse bevolkingsgroep in Suriname is de
sterke (etnische) groepsidentiteit die zich onder meer manifesteert in de vele eigen
instituties. Zij kent daar eigen religieuze organisaties, tempels, moskeeën,
begraafplaatsen, twee nationale feestdagen, lagere scholen en scholen voor voortgezet
onderwijs, periodieken, radio- en televisiestations, weeshuizen en armenhuizen. Het
Hindi en Urdu, de talen die zijn meegebracht uit India en die op speciale scholen
worden onderwezen, en de Surinaamse variant van het Hindi, het Sarnami, leven
nog steeds voort.
Spoedig na de massale migratie tussen 1973 en 1975 naar Nederland richtten
Surinaamse hindoes en moslims plaatselijke en landelijke religieuze organisaties op,
al dan niet met eigen tempel- en gebedsruimten. Verdere institutionalisering vond
plaats in de vorm van de oprichting van eigen basisscholen, geestelijke verzorging
in het gevangeniswezen, maatschappelijk activeringswerk, het verkrijgen van zendtijd
op radio en televisie en landelijke koepels. Ook in Nederland zijn het Hindi, het Urdu
en het Sarnami blijven bestaan. Hier kent men ook opleidingen voor imams
(islamitische geestelijke) en pandits (hindoe geestelijke).
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besteed ik, zij het summier, ook aandacht aan de Surinaamse context.

Eigen organisaties in Suriname3.
Van de ongeveer 142.000 Hindostanen (Algemene volkstelling van 1971) is circa
tachtig procent hindoe. Achttien procent is moslim. Het hindoeïsme in Suriname
kent twee belangrijke stromingen: de Sanatan Dharm en de Arya Samaj. De Sanatan
Dharm is de oudste richting binnen het hindoeïsme in Suriname. De overgrote
meerderheid (85%) van de hindoes in Suriname behoort tot deze richting. Deze
stroming belijdt de klassieke vorm van het volkshindoeïsme. De Arya Samaj is een
in India in 1875 opgerichte hervormingsbeweging binnen het hindoeïsme. Zij streefde
naar godsdienstige en maatschappelijke hervormingen. De Arya Samaj volgt in grote
lijnen de hindoeïstische leer zoals door de Sanatans aangehangen, maar verwerpt het
kastenstelsel, de voorouderverering, de reeks van incarnaties van de absolute God
(Brahman) en de beeldenverering. Haar religieuze ceremonieën zijn sober en ook
minder symbolisch (De Klerk 1998: 19-30; zie ook de bijdrage van Freek Bakker in
dit themanummer).
Binnen de islamitische gemeenschap worden twee belangrijke
geloofsgemeenschappen onderscheiden: soennieten en sji'ieten. Mondiaal behoort
circa 85% van de moslims tot de soennitische islam. Een belangrijk onderscheid
tussen soennieten en sji'ieten betreft het vraagstuk omtrent de opvolging van
Mohammed. In de soennitische versie wordt het leiderschap gedragen door de
gemeenschap. Volgens de sji'ieten was de schoonzoon van Mohammed voorbestemd
om de profeet op te volgen. Deze opvolgingskwestie bepaalt de polemiek tussen
beide stromingen (Douwes 1997: 162-181).
Binnen de Surinaamse islam is de controverse tussen soennieten en sji'ieten afwezig.
Er bestaat geen sji'itische stroming in Suriname. Het aantal sjiieten onder de
aangevoerde Hindostaanse moslims tijdens de contractperiode (1873-1917) was zeer
klein. Wel ontstond binnen de islam in Suriname een andere richtingenstrijd: die
tussen reformisten (ahmadiyyahs) en traditionelen (soennieten). De
ahmadiyyah-beweging vindt zijn oorsprong in India in de negentiende eeuw. Haar
stichter (Mirza Ghulam Ahmad 1835-1908) beweerde door God gezonden te zijn
om de islam in zijn oorspronkelijke zuiverheid te herstellen en maakte daarom
aanspraak op titels als profeet en messias (Landman 1992: 24-25). Circa dertig procent
van de Hindostaanse moslims is ahmadi. De ahmadiyyah-beweging geldt binnen de
islam als een liberale stroming. Zij kent een soepele hantering van islamitische
voorschriften en erkent dat godsdienstige tradities een ontwikkeling kunnen
doormaken. Zo hebben vrouwen toegang tot de moskee en mogen zij begrafenissen
bijwonen. Ook heeft deze beweging de Koran in verschillende talen laten vertalen.
De eerste religieuze organisaties waren informele organisaties rond tempels op de
erven van de brahmaanse pandits en moskeeën. De eerste formele organisaties werden
eind jaren twintig opgericht. De ahmadi's richtten in 1929 de Surinaamse Islamitische
Vereniging (SIV) op, drie jaar later gevolgd door de soennieten die de Surinaamse
Moslim Associatie (SMA) oprichtten. In de jaren zestig en zeventig werden onder
de moslims nog twee koepelorganisaties opgericht: in 1966 de Surinaamse Moeslim
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Federatie, een afsplitsing van de SMA en in 1978 de Surinaamse Islamitische
organisatie4., een afsplitsing van de SIV (Vernooij & Van der Burg 1986: 47-48;
Landman 1992: 200-202). In oktober 2001 is in Suriname het eerste islamitisch
theologisch instituut (Djamia Aleemiyya Fariediyya) opgericht waar moslims een
imam-studie kunnen volgen. Daarvoor moesten stu-
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denten naar India, Pakistan en Indonesië om islamitische studies te volgen.5.
Aanhangers van het gepopulariseerde (orthodoxe) hindoeïsme richtten in 1929 de
Sanatan Dharm Maha Sabha (Eeuwige Religie) op, terwijl aanhangers van de Arya
Samaj een jaar later de Arya Dewaker (Arische Zon) oprichtten. In de loop der jaren
hebben de Sanatan Dharm en de Arya Samaj plaatselijke afdelingen en in totaal circa
vijftig tempels opgericht.
Vóór 1945 waren vooral religieuze organisaties onder hindoes en moslims van
belang. Na deze periode werden het de politieke partijen en hun leiders die de
belangen van de aanhangers van deze religies begonnen te behartigen. Deze, op
westerse leest geschoolde, leiders vervingen de oude religieuze voormannen. In hun
streven hun machtsposities ten opzichte van elkaar en van hun achterban te
legitimeren, benutten deze elites de etnische en religieuze bindingen, die in Suriname
min of meer samenvielen, als effectief organisatiepotentieel (Ramsoedh 2001: 95).
Het voorbeeld van verzuild Nederland waarbij sociale en politieke blokvorming
tussen 1920 en 1969 geschiedde op basis van godsdienstige en levensbeschouwelijke
ideologieën, werd in Suriname tot op zekere hoogte nagevolgd.
Onder Hindostanen werden direct na de oorlog verschillende politieke partijen op
religieuze grondslag opgericht: de Moeslim Partij, de Hindoe Partij Suriname en de
Hindostaans-Javaanse Politieke Partij. Met het oog op de eerste algemene verkiezingen
en de dominantie van Creolen in het politieke bestel, verenigden zij zich in 1949 in
de Verenigde Hindostaanse Partij (VHP). Leidende figuren uit deze partij verenigden
hun partijlidmaatschap met belangrijke posities binnen de Hindostaanse religieuze
gemeenschap. Daarnaast was deze partij nauw gelieerd aan de Hindostaanse
handelsklasse.
De verstrengeling van politiek, religie en handelsbelangen binnen één politieke
partij en het Nederlandse voorbeeld van een verzuilde politiek-maatschappelijk bestel
betekenden een sterke stimulans voor de institutionalisering van het hindoeïsme en
de islam, die mede mogelijk werd gemaakt door de politieke samenwerking sinds
begin jaren vijftig tussen de grootste Creoolse politieke partij, de NPS, en de
Hindostaanse VHP (Ramsoedh & Bloemberg 1995: 16). Deze alliantie kwam in 1958
aan de macht en zou het politieke toneel in Suriname tot 1967 beheersen. Zij stond
mede aan de basis van de politieke en maatschappelijke emancipatie van Hindostanen
in Suriname. Zo werd in 1950 een wetsvoorstel aangenomen om hindoe- en
moslimgemeenten in navolging van de christelijke gemeenten te subsidiëren. Ook
werd het hindoes in dat jaar bij wet mogelijk gemaakt hun overledenen te cremeren.
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Ondanks de politieke samenwerking tussen de Creolen en de Hindostanen nam
het antagonisme tussen de bevolkingsgroepen toe. Nadat
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Suriname in 1954 autonomie verkreeg, nam zowel in politiek als in sociaal-cultureel
opzicht de betekenis van de Europese bovengroep af. Als gevolg hiervan was sprake
van een heroriëntatie bij de verschillende etnische segmenten op de eigen culturele
traditie. Creoolse intellectuelen, verenigd in Wie Eegi Sanie (WES), propageerden
sedert het midden van de jaren vijftig een cultureel en politiek nationalisme. Deze
ontwikkeling leidde bij Hindostanen tot een versterking van het etnisch bewustzijn
en een herwaardering van de eigen cultuur, waarbij de in 1952 opgerichte vereniging
Hindostani Nawyuga Sabha (HNS) een voorhoederol vervulde. Oorspronkelijk
opgericht als een ontspanningsvereniging ontwikkelde de HNS zich spoedig tot de
tegenhanger van de Creoolse WES die onder meer een culturele politiek propageerde
gebaseerd op het Creoolse culturele erfgoed. Voor de HNS kwamen de ideeën van
de WES neer op een culturele kolonisering van de niet-Creoolse groepen in Suriname.
De HNS kreeg, samen met de religieuze koepels, in Hindostaanse kringen de functie
van culturele grensbewaker. In de praktijk kwam het neer op het definiëren van de
politieke arena als een front stage, een ontmoetingsplaats met een inter-etnisch
karakter en de Hindostaanse culturele arena als een back stage, die zoveel mogelijk
beschermd moest worden tegen creolisering.6. Als reactie op het Creoolse cultureel
en politiek nationalisme benadrukten Hindostanen juist het pluriforme karakter van
de Surinaamse samenleving. Deze (her)waardering van de eigen Hindostaanse cultuur
werd onder meer vorm gegeven door de oprichting van hindoe- en moslimscholen
in het lager en voortgezet onderwijs. Het Nederlandse model van de verzuiling in
het onderwijs gold daarbij als voorbeeld. Op deze scholen werd en wordt behalve
aan het wettelijk vastgestelde onderwijsprogramma aandacht besteed aan de eigen
godsdienst en taal.
In de jaren daarna volgden de oprichting van een eigen etnisch radiostation dat
programma's uitsluitend in het Hindi verzorgde, eigen begraafplaatsen, weeshuizen,
armenhuizen en tal van Hindi- en Urduscholen. In de jaren tachtig en negentig breidde
het aantal Hindostaanse radiozenders zich uit. In deze periode kwamen daarbij ook
nog de Hindostaanse televisiestations met vooral Hindostaanse uitzendingen en soms
ook met een gemengd aanbod. De Hindostaanse radio- en televisiezenders zijn niet
verbonden met een religieuze stroming (hindoe of moslim) maar richten zich op de
totale Hindostaanse groep. Anno 2002 zijn er vijf landelijke radio- en televisiezenders
(Rapar, Radika, Sangeet Mala, Trishul en Ramasha). Het district Nickerie kent al
enkele decennia een radiostation (Rani) en sinds kort ook een televisiestation
(Rasonic). Het luister- en kijkpubliek van respectievelijk Rani en Rasonic bestaat
hoofdzakelijk uit Hindostanen.
In 1970 werden de hindoeïstische feestdag Holi en de islamitische feestdag Idul
Fitr als nationale feestdagen in Suriname erkend. Al deze opgerichte instituties
moesten een tegenwicht bieden tegen de overname van Creoolse waarden en normen
(‘creolisering’) door Hindostanen.
In 1967 kwam een einde aan de politieke samenwerking tussen de VHP en de
NPS. Politieke instabiliteit en verscherping van de etnische tegenstellingen bepaalden
van toen af het politieke klimaat in Suriname. De culturele strijd viel sedert 1973
samen met de politieke strijd om de onafhankelijkheid. In dat jaar verloor de
Hindostaanse VHP de regeermacht en kwam een Creools politiek front (NPK) aan
de macht. Het verklaarde te streven naar de realisatie van de onafhankelijkheid ultimo
1975. Uit vrees voor Creoolse politieke overheersing verlieten tienduizenden
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Hindostanen het land en vestigden zich in Nederland. Ook onder de andere
bevolkingsgroepen was sprake van mas-
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sale migratie naar Nederland; voor hen gaf de politiek onzekere toekomst de doorslag.
Samenvattend, in Suriname hebben een weinig consequente toepassing van de
assimilatiepolitiek in de koloniale periode, etnische competitie en een sterke
groepscohesie bijgedragen aan een hoge (etnische) institutionaliseringsgraad onder
Hindostanen in Suriname. Door de economische expansie en de intellectuele
emancipatie met een relatief hoog welvaartsniveau als gevolg, waren hindoes en
moslims hier (financieel) in staat eigen organisaties en voorzieningen in het leven
te roepen en in stand te houden.

Eigen organisaties in Nederland
Exacte cijfers over het aantal Surinaamse hindoes en moslims in Nederland ontbreken.
In de statistieken worden Hindostanen niet afzonderlijk geregistreerd. Ze vallen onder
de groep van circa 309.000 Surinamers (CBS 2001: 82). Het aantal Hindostanen
wordt geschat op ongeveer 120.000. Het aantal Surinaamse hindoes en moslims in
Nederland wordt geschat op respectievelijk 100.000 en 20.000.7.
In Nederland moest een institutionele structuur, zoals die in Suriname was
gecreëerd, opnieuw worden opgebouwd. Dat hindoes en moslims uit Suriname erin
zijn geslaagd een institutionele infrastructuur op te bouwen blijkt uit de volgende
gegevens. Op plaatselijk niveau opereren thans ruim vierhonderd Hindostaanse
sociaal-culturele organisaties (vrijwilligersorganisaties en beroepsinstellingen),
waarvan een groot deel religieuze doeleinden heeft. Ruim driehonderd hiervan kunnen
worden getypeerd als hindoe-organisaties. Onder Hindostaanse moslims komen we
circa zestig religieuze organisaties tegen.8. De religieuze organisaties zijn veelal
overplantingen van organisaties in Suriname. Een opvallend kenmerk van deze
organisaties is de fragmentatie. Conflicten over bestuurszetels gaan vaak gepaard
met conflicten in de persoonlijke sfeer. Naast deze plaatselijke organisaties zijn
tientallen landelijke organisaties in het leven geroepen. Een deel van deze plaatselijke
en landelijke organisaties geeft eigen contactbladen uit. Praktisch iedere gemeente
met een numeriek aantal Surinaamse hindoes en moslims heeft hindoetempels en
islamitische gebedsruimten (zie o.m. Mungra 1990: 64; Schouten 1991: 58 e.v.;
Bloemberg 1995). In Nederland worden ook nog steeds Hindi en Urdu gebruikt, met
name bij religieuze bijeenkomsten. Vooral religieuze boeken worden in het Hindi
of Urdu gelezen. Om de teloorgang van deze talen te voorkomen, worden door de
meeste organisaties Hindi- of Urdulessen aangeboden. Het gebruik van Sarnami, dat
ook in Nederland als een minderwaardige vorm van het Hindi wordt beschouwd, als
dagelijkse omgangstaal neemt af (Van der Avoird 2001: 91-110).
Hindoe-organisaties hebben inmiddels in veel steden in oude gebouwen een eigen
tempelruimte. Deze organisaties ontberen de steun van buitenlandse weldoeners bij
de bouw van tempels, dit in tegenstelling tot veel islamitische organisaties die bij de
bouw van onder meer moskeeën financiële steun uit de Arabische wereld krijgen.
De hindoe-organisatie Stichting Shri Sanatan Dharm in Amsterdam gebruikte voor
het eerst geen gebouw dat daarvóór een andere functie had gehad. Zij bouwde in
Osdorp (Amsterdam) een gebouw dat meteen al de functie had als tempel dienst te
doen, de Radha-Krishna tempel met circa 300 zitplaatsen en waarvan de bouwkosten
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(Nf 1.1 miljoen) zijn opgebracht door haar leden.9. Door samenwerking vond een
verdere institutionalisering van het hindoeïsme plaats. Er zijn vier hindoebasisscholen
opgericht in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Voorts werd zendtijd voor hindoes
op de landelijke radio en televisie (Omroep Hindoe media) verkregen. In de vier
grote steden
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kreeg geestelijke verzorging van hindoes in het gevangeniswezen vorm. Een stichting
voor maatschappelijk activeringswerk voor hindoes werd opgericht. In enkele steden
zijn er specifieke voorzieningen voor Hindostaanse (hindoe en moslim) ouderen. In
Den Haag zijn er eigen woon- en zorgcentra, zoals het Johan Chandoehuis, Shanti
Bhavan en Kamal. In Rotterdam maken specifieke groepswoonhuisprojecten voor
Hindostanen (Sabitrie Bhavan, Saroj en Lalla Rookh) deel uit van bestaande
wooncomplexen voor ouderen. In september 2001 startte de Stichting Nederlandse
Opleiding Hindoe Geestelijke (NOGH) in samenwerking met de Haagse Hogeschool
een driejarige opleiding tot hindoe geestelijke. Deze opleiding moet een aanvulling
worden op de ‘reguliere’ panditopleiding waarna de officieel opgeleide hindoe
geestelijke een functie kan gaan bekleden als geestelijk verzorger in het leger, in
ziekenhuizen en andere overheidsinstellingen.10. Na jarenlange strijd zijn de
verschillende landelijke hindoekoepels er in juni 2001 in geslaagd de Hindoe Raad
Nederland te formeren die als spreekbuis moet dienen voor hindoes in Nederland.
Er is een opmerkelijk verschil in het institutionaliseringsproces tussen hindoes en
moslims. Hindoes uit Suriname hebben in Nederland niet te maken met grote groepen
hindoes uit andere landen. Hindoe-instituties in Nederland hebben in de regel een
Surinaamse achtergrond. Surinaamse moslims in Nederland daarentegen vormen
slechts een kleine minderheid in de grote groep van circa 800.000 moslims waarvan
het overgrote deel afkomstig is uit Turkije en Marokko (CBS 2001: 82). De realisatie
van een aantal voorzieningen (scholen, media etc.) die door de overheid wordt
gesubsidieerd, is slechts mogelijk onder de voorwaarde van een gezamenlijke aanvraag
van een geloofsgemeenschap. Oprichting met financiële steun van bijvoorbeeld een
islamitische school op grond van het herkomstland is dus niet mogelijk. De
institutionalisering onder Surinaamse moslims met een duidelijke signatuur van het
herkomstland is beperkt tot de oprichting van gebedshuizen, moskeeën,
sociaal-culturele verenigingen en een drietal (Hindostaans) islamitische basisscholen
(één in Amsterdam en twee in Rotterdam). Wel kunnen we stellen dat Hindostaanse
moslims in Nederland een belangrijke stempel hebben gedrukt op de
institutionalisering van de islam in Nederland op gemeentelijk en nationaal niveau:
de islamitische scholen in het voortgezet onderwijs (in Amsterdam en Rotterdam),
de Nederlandse Moslim Omroep en de landelijke islamitische koepels. De
(vooralsnog) grote invloed van Hindostaanse moslims hangt samen met hun goede
startpositie om de organisatievorming in Nederland van de grond te krijgen. Zij zijn
Nederlandse staatsburgers, beheersen de Nederlandse taal, hadden reeds ervaring
met de opbouw van een islamitische institutionele infrastructuur in een christelijke
omgeving. De in Suriname gehanteerde juridische vormen (vereniging/stichting)
waren zonder meer toepasbaar in Nederland (Landman 1992: 205-6).
Onder Hindostaans-soennietische moslims komen we circa 41 religieuze
organisaties (Van Heelsum & Voorthuysen 2002) tegen en drie koepelorganisaties,
waarvan de in 1975 in Amsterdam opgerichte Stichting Welzijn voor Moslims in
Nederland (SWMN) een prominente plaats inneemt. De Surinaamse
Ahmadiyyah-beweging in Nederland kent vijftien plaatselijke organisaties met daarbij
nog twee landelijke organisaties waarvan de Federatie Ahmadyyah Anjuman Isha
'at Islam in Nederland de belangrijkste is.
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De soennietische SWMN is gelieerd aan de in London gevestigde Pakistaanse
World Islamic Mission (WIM) die sedert 1984 een afdeling heeft in Nederland. De
meeste soennietische organisaties zijn aangesloten bij deze
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WIM. Naast SWMN kennen Surinaamse soennietische moslims nog twee andere
koepelorganisaties die in Den Haag zijn gevestigd: de Stichting Islamitische
Wereldmissie en de Internationale Moslim Organisatie. Evenals de SWMN hebben
ook deze twee koepelorganisaties Pakistaanse geestelijke leiders.11. Hierdoor zijn de
meeste Surinaamse islamitische organisaties onder invloed van Pakistaanse
voorgangers gekomen (Boedhoe 1990: 107-124; Shadid & Van Koningsveld 1997:
69-70). De SWMN realiseerde in 1985 de bouw van de Taibah-moskee12. in de Bijlmer,
waarvan een groot deel van de bouwkosten (totaal Nf 1,5 tot 2 miljoen) werd
verkregen dankzij een Saoedische bijdrage en schenkingen van geloofsgenoten uit
Engeland en Pakistan (Van de Kerke 1986: 41-45). Hindostaanse moslims kregen
hiermee hun eerste ‘echte’ moskee in Nederland, later gevolgd door de bouw van
moskeeën in Lelystad (1), Eindhoven (1), Zwolle (1) en Den Haag (2). In aanbouw
is voorts een moskee in Alkmaar en in Utrecht. De Noeroel Islam Moskee in Den
Haag werd in oktober 2001 gebouwd en is de grootste moskee (tweeduizend vierkante
meter) in Nederland. De bouwkosten bedroegen ruim Nf 7 miljoen.13.
Evenals onder hindoes treffen we ook onder moslims een identiek
institutionaliseringspatroon aan, al is dit niet, zoals eerder gesteld, specifiek
Surinaams: islamitische instituties als de Nederlandse Moslim Omroep, geestelijke
verzorging in het gevangeniswezen, maatschappelijk activeringswerk et cetera richten
zich op de gehele islamitische gemeenschap in Nederland. Van de 32 islamitische
(eind 2001) basisscholen hebben, zoals eerder gesteld, slechts drie een
Surinaams-islamitische achtergrond.
De institutionalisering van het hindoeïsme en de islam is nog een jong verschijnsel.
Als het aan de leiders van de organisaties ligt, komen er nog eigen
woningbouwverenigingen, crèchecentra, meer basisscholen, een middelbare school,
eigen pedagogische studiecentra voor hindoe- en islamitisch onderwijs en leerstoelen
aan een aantal universiteiten. De toekomst zal moeten uitwijzen of hiervoor voldoende
draagvlak aanwezig is. De belangstelling van jongeren is namelijk gering. Uit recent
onderzoek (Van Daal 2001) blijkt dat de tweede generatie significant minder
participeert in religieuze organisaties dan de eerste, een terugloop die bij jongeren
samenhangt met ideeën over de veranderende betekenis van religie in een moderne
samenleving. Een complicerende factor bij de oprichting van dergelijke instituties
is de bestaande onenigheid en competitie tussen diverse organisaties over de mate
van inspraak die zij krijgen in de op te richten instituties.14. De overheid eist van
organisaties die voor overheidssteun in aanmerking willen komen, dat ze in veel
gevallen gezamenlijk aanvragen indienen.
In tegenstelling tot in Suriname, vormen Hindostanen in Nederland slechts een
kleine minderheid. Toch hebben ze ook hier een religieuze, sociaal-culturele en
educatieve infrastructuur weten op te bouwen. Dit proces is nog in volle gang.
Het ontstaan van etnische instituties onder Surinaamse hindoes en moslims in
Nederland hangt samen met een viertal factoren, die hierna worden besproken: het
Nederlandse minderhedenbeleid, economische factoren en sociale en religieuze
factoren.

Beleid
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In Nederland is het beleid ten aanzien van migrantengroepen nooit gericht geweest
op assimilatie. Beleidsmakers en politici hielden lange tijd vast aan de
terugkeer-ideologie: Nederland was geen immigratieland en migranten zouden te
zijner tijd weer terugkeren. De overheid ontwikkelde in de jaren zestig en zeventig
een tweesporenbeleid gericht op ‘integratie met behoud van eigen identiteit’.
Integratie, omdat mi-
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granten, hoewel hier tijdelijk, niet buiten spel konden blijven staan. Identiteitsbehoud,
om te voorkomen dat migranten van eigen land en cultuur zouden vervreemden. Dit
beleid was erop gericht de migranten tijdelijk te accomoderen onder meer door de
oprichting categorale welzijnsinstellingen, ontmoetingscentra, tolkencentra en het
aanbod van onderwijs in eigen taal en cultuur voor mediterrane migrantenkinderen.
Na de Molukse treinkapingen in 1975 en 1977 kwam er een kentering in het beleid.
De gedachte aan een tijdelijk verblijf voor alle migrantengroepen werd begin jaren
tachtig opgegeven en het accomodatiebeleid maakte plaats voor een ambitieus
minderhedenbeleid (Bloemberg 1995: 59-61). In de Minderhedennota van 1983 werd
een samenhangend beleid voor Surinamers en andere etnische minderheden
geformuleerd. Hierin gaf de overheid te kennen belang te hechten aan het bestaan
van organisaties van minderheden. Ze achtte de activiteiten van deze zelforganisaties
onder meer belangrijk voor de emancipatie van minderheden en wilde, met name op
lokaal niveau, voorwaarden daarvoor scheppen. Organisaties konden op grond van
deze overwegingen een beroep doen op subsidie. Ook religieuze organisaties konden
subsidie ontvangen voor niet-religieuze activiteiten op het gebied van
maatschappelijke oriëntatie, emancipatie, participatie, cultuurbeleving en
relatieverbetering. Voor religieuze activiteiten en accommodaties was, vanwege de
scheiding tussen kerk en staat, geen subsidie mogelijk (Bi-Za 1983: 108-110).15.
Gesteund door twee adviescommissies (de werkgroep Waardenburg in 1983 en
de commissie Hirsch Ballin in 1988), die tot taak hadden de overheid over de
mogelijke subsidiëring van gebedsruimten te adviseren, pleitten Hindostanen voor
meer overheidssteun aan hindoes en moslims. Dit lukte overigens niet op alle fronten:
voorstellen voor subsidie voor eigen gebedsruimten zijn steeds door met name de
PvdA en de VVD weggestemd (Landman 1992: 277-285).
Vanaf eind jaren tachtig, toen duidelijk werd dat de achterstand en achterstelling
van de minderheidsgroepen ondanks het gevoerde beleid niet waren afgenomen, trad
een zekere verzakelijking op in het beleid. Het beleid verschoof van pluralistisch
naar meer integrationistisch waarin de nadruk lag op het verminderen van
maatschappelijke achterstanden (WRR 1989: 80). De prioriteiten kwamen te liggen
bij activiteiten op het gebied van arbeid, educatie en onderwijs. Cultuurbeleving door
zelforganisaties werd minder belangrijk als subsidiabele functie. In de in 1994
uitgebrachte Contourennota Integratiebeleid Etnische Minderheden werd aan het
belang van zelforganisaties geen aandacht meer besteed. Wel werd het uitgangspunt
van het minderhedenbeleid gehandhaafd dat: ‘instandhouding van een eigen identiteit
in beginsel geen belemmering hoeft te zijn voor de gewenste integratie in onze
samenleving. (...) Personen uit minderheidsgroepen dienen daarom zelf te bepalen
in welke male zij hun culturele identiteit willen behouden en eventueel willen
ontwikkelen’ (BI-ZA 1994: 21). Daarbij dienden deze personen rekening te houden
met algemeen geaccepteerde spelregels in het maatschappelijk verkeer en met
fundamentele rechten van anderen.
Bood de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de subsidiëring van
gebedsruimten weinig mogelijkheden aan Surinaamse hindoeïstische en islamitische
organisaties, op het terrein van het omroepwezen (zie de hindoeïstische en de
islamitische omroep) en met name het onderwijs bood zij die kansen wél. Hindoes
en moslims hebben dan ook gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden die
Nederland op dit punt biedt. Hoewel in de omringende landen grote aantallen moslims
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islamitische scholen. Zo gaan bij-
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voorbeeld de Duitse deelstaten en de landelijke overheid van Frankrijk over tot
(gedeeltelijke) subsidiëring indien enkele jaren na de oprichting de school
levensvatbaar blijkt te zijn. Tot die tijd dienen alle kosten door private bronnen te
worden gedekt (zie Driessen & Bezemer 1999: 335-336). In Nederland kan men bij
de oprichting van islamitische of hindoescholen een beroep doen op het principe van
gelijkheid en vrijheid van onderwijs, zoals vastgelegd in de Grondwet en vindt
volledige bekostiging plaats.

Economische factoren
Al ruim vóór de onafhankelijkheid migreerden er Hindostanen naar Nederland,
hoofdzakelijk voor studiedoeleinden. Een aantal studenten keerde echter niet terug,
maar bouwde in Nederland een bestaan op. Onder de tienduizenden Hindostanen die
vlak voor de onafhankelijkheid migreerden bevonden zich veel bewoners van
plattelandsdistricten en laaggeschoolden, maar ook geestelijken, intellectuelen en
kader dat nodig was voor de opbouw van eigen religieuze organisaties. Hierdoor is
de Hindostaanse groep in Nederland (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Turkse en
Marokkaanse groepen) wat sociaal-economische positie betreft heterogeen van
samenstelling.
Hoewel in Nederland sprake is van achterstand van Surinamers ten opzichte van
autochtone Nederlanders en van achterstelling (discriminatie), zijn in vergelijking
met Suriname de mogelijkheden tot sociale mobiliteit groter. Het opleidingsniveau
onder Hindostanen is verder gestegen (Mungra 1990: 203, 227, 236; Liem 2000: 46;
Van Niekerk 2000: 202-3). De toegang tot diverse beroepen is in Nederland niet
gereguleerd volgens etnische principes en het patronagestelsel, zoals dat in Suriname
in het ambtelijk apparaat het geval was. Het scala aan onderwijsmogelijkheden en
de sterke toename van het aantal hoger geschoolden onder Hindostanen in Nederland
hebben geleid tot een reservoir aan goed opgeleid kader voor de vele opgerichte
eigen instituties.

Sociale en religieuze factoren
Was bij de eerste Hindostaanse migranten, mede door ontwikkelingen in hun
geboorteland, etniciteit belangrijk, met de komst van grote groepen Hindostanen in
gezinsverband en uit alle lagen van de bevolking ontstond behoefte aan een religieuze
oriëntatie (zie onder meer Bloemberg 1994: 128-136). Religie werd een bindend
element voor sociaal geïsoleerde Hindostaanse gezinnen die nauwelijks deelnamen
aan culturele activiteiten van autochtone organisaties. De behoefte aan ruimten waar
religieuze activiteiten konden plaatsvinden - in Suriname vonden deze voor hindoes
veelal buiten op het erf plaats - bevorderde mede de oprichting van
vrijwilligersorganisaties die ruimten huurden of wisten aan te kopen. Nog meer dan
in Suriname hebben hun religieuze bijeenkomsten een sterk sociaal en congregationeel
karakter gekregen.
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De concentratie van Hindostanen en de overige Surinamers in de Randstad (82%;
zie CBS 1994: 18) een sterke groepscohesie, een hoge mate van endogamie, ook bij
jongeren (Mungra 1990: 105-110; Van Dijk & Kuipers 1994: 36), de instandhouding
van het volgens de hindoeïstische of islamitische leer gesloten huwelijk en de nog
steeds voortdurende - zij het geringe - migratie uit Suriname, vormen voorts een
voedingsbodem voor de oprichting en instandhouding van religieuze organisaties.
Er zijn wel belemmerende factoren zoals de afname van sociale controle door
gezins- en familieleden, de daling in het geboortecijfer, gestegen opleidingsniveaus
en individualisering en secularisering onder jongeren. Deze secularisering is onder
hindoe jongeren ten dele
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toe te schrijven aan de rol van de orthodoxe pandits (Choenni 2000: 175-188;
Schouten 1999: 51-52; Van der Burg 1999: 41). Hun optreden als ‘vrije ondernemers
op de markt van religie’ (Van der Burg & Van der Veer 1986: 523; Van Dijk 1998:
42) en hun taalgebruik (het Hindi, dat jongeren nauwelijks beheersen) alsmede hun
geringe kennis over de Nederlandse samenleving en de problematiek van jongeren,
is deze jongeren een doorn in het oog. De macht van deze orthodoxe pandits wordt
ondergraven door hindoes die vinden dat niet geboorte bepaalt of men pandit mag
worden, maar daden en kennis. Als gevolg hiervan zijn ook binnen de Sanatan Dharm
thans ook enkele niet-brahmaanse pandits te vinden (bij de Arya Samaj waren zij
altijd al aanwezig). Een andere ontwikkeling binnen het Surinaams hindoeïsme is
de grotere zelfwerkzaamheid onder hindoes: men gaat zelf de religieuze geschriften
raadplegen en neemt een kritische houding aan ten aanzien van uitspraken van pandits.
Beide ontwikkelingen kunnen onder meer worden toegeschreven aan gestegen
opleidingsniveaus, aan de grote nadruk in Nederland op ‘achievement’ in plaats van
op ‘ascription’, en -zij het in mindere mate- aan de voorbeeldwerking van uit India
afkomstige hindoeïstische bewegingen die in Nederland enige aanhang hebben
verworven, zoals de Brahma Rishi Mission, de beweging van Shri Sathya Sai Baba
en de groep van de Hare Krishna's. Overigens vinden deze ontwikkelingen op
bescheiden schaal plaats. Het grootste deel van de Hindostaanse jongeren met een
hindoeïstische achtergrond bijvoorbeeld blijkt zich over het algemeen niet of
nauwelijks bezig te houden met het hindoeïsme (Van Dijk & Kuipers 1994: 5-12;
Choenni 2000: 175-188).
Samenvattend kunnen we stellen dat de mogelijkheden die de (liberale) Nederlandse
wetgeving biedt, de sterke opwaartse mobiliteit, de concentratie van Surinamers in
de Randstad, endogamie en de sterke groepscohesie onder Hindostanen in belangrijke
mate hebben bijgedragen bij de opbouw van een religieuze, sociaal-culturele en
educatieve infrastructuur in Nederland.

Gevolgen voor emancipatie, integratie en assimilatie16.
In zijn nieuwjaarstoespraak riep burgemeester Cohen (2002) van Amsterdam de
overheid op beter gebruik te maken van de religieuze infrastructuur om allochtonen
te integreren in de Nederlandse samenleving, zonder daarbij echter te willen tornen
aan de doctrine van de scheiding van kerk en staat. Volgens hem zal het zonder
moskeeën, tempels, kerken en synagogen niet lukken met de integratie. Maar over
het algemeen is de invloed van eigen organisaties en voorzieningen op processen
van emancipatie, integratie en assimilatie van individuen en groepen moeilijk vast
te stellen (Johnston 1967: 2, 147-151). Het al dan niet geëmancipeerd, geïntegreerd
of geassimileerd zijn kan ook aan andere factoren worden toegeschreven. Ik schets
derhalve slechts mogelijke verbanden.
Onder emancipatie versta ik het streven van een groep naar gelijkwaardigheid en
gelijke behandeling (Hendriks 1981: 75). Het proces van institutionalisering onder
Hindostanen in Suriname was een onderdeel van hun streven naar gelijkwaardigheid
van de eigen culturele erfenis aan de Creools-christelijke cultuur. Met andere woorden,
Hindostanen die lange tijd in politiek en cultureel opzicht een marginale positie
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bekleedden, streefden krachtig naar erkenning van het pluriforme karakter van de
Surinaamse samenleving in plaats van naar assimilatie met de Creoolse culturele
erfenis. Eigen etnische instituties vormden in Suriname dan ook een bolwerk tegen
‘creolisering’. Ook in Nederland werd religie ingezet om gelijke faciliteiten te
verkrijgen als andere denominaties, nu niet langer als tegenwicht tegen de Creoolse
groep,
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maar vanuit een minderheidspositie die ze met deze en andere minderheden gemeen
heeft. In Nederland is het institutionaliseringspatroon onder Hindostanen niet zozeer
een reactie op een ervaren dreiging van buitenaf en het zich afzetten tegen de
dominante autochtone cultuur (culturen), maar primair het gevolg van de wens het
culturele erfgoed te bewaren en hiervoor gebruik te maken van de wettelijke
mogelijkheden die ‘verzuild’ Nederland (nog) biedt.
Integratie is in mijn visie een proces van opname van een bevolkingsgroep in een
maatschappij, waarbij deze groep haar identiteit niet hoeft op te geven. Dit proces
van opname impliceert dat er op institutioneel niveau contacten zijn tussen migranten
en de samenleving (Van Amersfoort 1974: 46), met andere woorden, integratie houdt
in dat migranten deelnemen aan instituties zoals onderwijs, arbeidsmarkt en huwelijk.
Integratie is boven alles een tweezijdig proces. Het vereist niet alleen inspanning
van migranten; de samenleving moet ook bereid zijn hen op te nemen.
Er kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over de gevolgen van de
eigen etnische instituties onder Surinaamse hindoes en moslims voor integratie. Deze
gevolgen zijn namelijk sterk afhankelijk van de doelen en activiteiten (Schoeneberg
1985: 419) van de organisaties en de mogelijkheden die leiders hebben om hun
achterban te stimuleren of te belemmeren om te integreren. Ik bespreek hier twee
voorbeelden van institutionalisering: religieuze vrijwilligersorganisaties en
basisscholen.
In Suriname werden integratie in de vorm van toegang tot economische bronnen
en daarmee van emancipatie voor Hindostanen vergemakkelijkt door de onderlinge
verwevenheid van religie, politiek en handel. Volgelingen van religieuze organisaties
hadden door deze onderlinge verwevenheid, mede omdat zij werd gecombineerd met
een systeem van patronage, toegang tot banen en goederen. Deze verstrengeling en
het patronagestelsel zijn in Nederland afwezig.
In Nederland richten enkele religieuze organisaties zich, mede gestimuleerd door
het overheidsbeleid, op bescheiden schaal op integratie, in de vorm van voorlichting
en cursussen. Over het algemeen echter zijn deze organisaties nauwelijks bij machte
om de achterban aan zich te binden en daadwerkelijk hun integratie te bewerkstelligen.
Dit betekent tegelijkertijd dat zij niet in staat zijn om integratie te belemmeren. Er
zijn wel situaties denkbaar die een belemmering kunnen vormen voor integratie. In
de eerste plaats kan integratie pas daadwerkelijk belemmerd worden als zich
institutional completeness voordoet (Breton 1964: 193-205), dat wil zeggen wanneer
migranten zoveel verschillende eigen organisaties hebben opgericht dat deze alle
functies voor hun leden kunnen vervullen, zodat migranten van wieg tot graf in de
eigen migrantengroep kunnen blijven functioneren en niet participeren in de
omringende samenleving. Deze institutional completeness doet zich bij Hindostanen
in Nederland echter niet voor. In de tweede plaats kunnen uitspraken van (al dan niet
zelfbenoemde) leiders die conflicteren met Nederlandse waarden en normen leiden
tot stigmatisering en wellicht tot een belemmering van de integratie. In dit verband
kan worden gerefereerd aan de uitspraken van een tweetal imams over
homoseksualiteit die in Nederland tot felle reacties leidden.17. In de derde plaats
kunnen externe ontwikkelingen de integratie voor kortere of langere tijd tegengaan.
Na de terroristische aanslagen van moslim extremisten in de VS op 11 september
2001 stak een virulente islamofobie in de Nederland de kop op. In de eerste twee
weken na 11 september waren er enkele incidenten rond moskeeën en islamitische

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

basisscholen. Uiterlijke symbolen van de islam werden bestookt met brandbommen
en beklad met provocerende leuzen. Een kritisch geluid over Amerika door moslims
in
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Nederland werd gelijkgesteld met niet-geïntegreerd en niet loyaal zijn aan Nederland.
Uit de reacties van veel moslims in de media viel af te leiden dat zij het gevoel hadden
op eieren te moeten lopen en keer op keer de verzekering moesten geven dat ze de
aanslagen afkeurden. De terreuracties van 11 september, agressie jegens moslims in
Nederland en de roep om oorlog tegen de islam leidden ertoe dat veel seculiere
‘islamitische’ jongeren zich bewust werden van hun religieuze identiteit. Ze werden
aangesproken op hun moslim-zijn, ongeacht de mate waarin zij de islam praktiseren.
Het tweede voorbeeld van institutionalisering betreft de hindoe- en islamitische
basisscholen.18. De doelen van beide type scholen zijn verbetering van de
onderwijskwaliteit (en daarmee van de prestaties van de kinderen) en versterking
van de eigen identiteit, dat wil zeggen de cultureel-religieuze persoonlijkheidsvorming.
Zij kunnen integratie bevorderen wanneer zij zorgen voor goede onderwijsprestaties
van de leerlingen en hen in cultureel opzicht voorbereiden op het leven in de
omringende samenleving. Wanneer de onderwijskwaliteit van deze scholen slecht
is én zij hindoeïstische of islamitische eilandjes vormen kunnen zij integratie
belemmeren. Op de hindoeïstische scholen blijkt dit echter vooralsnog niet het geval
te zijn (Bloemberg & Nijhuis 1993: 35-51). Voor de islamitische basisscholen is het
beeld niet eenduidig. Met name de inhoud van de lessen op het terrein van de
cultureel-religieuze persoonlijkheidsvorming onttrekt zich aan objectieve waarneming
(Driessen & Bezemer 1999: 333). Welke boodschap er tijdens de godsdienstlessen
wordt uitgedragen is helemaal onbekend. De kritiek is dat er onder de dekmantel van
cultureel-persoonlijkheidsvorming fundamentalistische ideeën worden uitgedragen
(Kabdan 1992: 4-8).19. Deze kritiek mag echter beslist niet worden gegeneraliseerd.
Iedere islamitische school geeft geheel op eigen wijze uiting aan de islamitische
identiteit en er zijn liberale en orthodox-soennitische scholen.
De rol van Hindostaanse organisaties en voorzieningen met betrekking tot integratie
zal in de toekomst waarschijnlijk geringer worden doordat positieverbetering zich,
met name via onderwijs, veel meer als een individueel verschijnsel zal voltrekken.
Hindostanen zullen hun organisaties steeds minder nodig hebben en de affiniteit met
deze organisaties zal afnemen. Anderzijds kunnen gestegen opleidingsniveaus zorgen
voor geschikt kader dat bronnen zal weten aan te boren in verzuild Nederland met
een verdere institutionalisering als resultaat. Institutionalisering is echter dan een
gevolg en geen oorzaak van integratie. Eigen etnische organisaties en voorzieningen
zijn slechts één factor in het gecompliceerde en tweezijdige proces van integratie.
Van groter belang zijn individuele kenmerken van migranten zoals karakter,
opleidingsniveau, leeftijd, verblijfduur en de houding en mogelijkheden van de
ontvangende samenleving zoals in de vorm van krachtig overheidsbeleid, kansen op
de arbeidsmarkt, en bereidheid tot opname van migranten.
Assimilatie zie ik als een proces van aanpassing van een groep waarbij ze
uiteindelijk structureel en cultureel geheel in de omringende samenleving opgaat
(Entzinger 1989: 36). Dit hoeft echter niet te leiden tot afname van
etniseringsprocessen. Assimilatie en etnisering kunnen soms twee zijden van dezelfde
medaille vormen. Zo spreekt Vermeulen (2001: 18) van etnisering als de luxe van
assimilatie of als een romantische reactie op het succes van assimilatie, de zogeheten
politics of nostalgia. Gans (1979) spreekt in dit verband van een symbolische
identiteit, dat wil zeggen een identiteit die gebaseerd is op nostalgie. Men voelt zich
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behoren tot een bepaalde etnische categorie, zonder deel te nemen aan etnische
netwerken. De identiteit is een soort ornament, zoals bij Polen en Italianen in de
Verenigde Staten.
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Ruim een eeuw na de migratie naar Suriname is de groep Surinaamse Hindostanen
in Nederland nog steeds cultureel herkenbaar als een aparte groep. Zelfs onder de
zesde en zevende generatie (gerekend vanaf India) bevinden zich Hindostanen die
sterk vasthouden aan de eigen religie.
Het hindoeïsme en de islam zouden in Suriname en Nederland zonder diensten in
de tempel of de moskee, televisie- en radio-uitzendingen, het Hindi of Urdu en eigen
scholen waarschijnlijk verzwakt zijn. De institutionalisering van het hindoeïsme en
de islam, die ten doel én tot gevolg hebben dat religieuze waarden, kennis en
praktijken in stand worden gehouden, is derhalve niet bevorderlijk voor assimilatie.
Overigens zetten Hindostaanse organisaties in Nederland zich over het algemeen
niet af tegen waarden en normen die gangbaar zijn in de omringende samenleving.
Bovendien pogen bepaalde hindoe-organisaties taboes in de eigen groep te doorbreken.
Zo worden zelfdoding, seksueel geweld, aids en homoseksualiteit bij de Omroep
Hindoe Media (OHM) ter discussie gesteld. Hierbij wordt niet zozeer het vasthouden
aan traditie gepropageerd, maar vooral geappelleerd aan vermogens van mensen hun
houding te veranderen. Bij de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) daarentegen is
(nog steeds) sprake van een sterke religieuze inkleuring van de uitzendingen en
daarmee dus ook weinig aandacht voor taboe doorbrekende thema's.
Niet alleen eigen organisaties kunnen assimilatie vertragen. Ook Hindostaanse
ondernemers die zich met hun producten (zoals voedsel, religieuze attributen, video's,
muziek, boeken) op de eigen etnische groep richten, kunnen een remmende invloed
uitoefenen op het assimilatieproces. Tevens kunnen de sterke groepscohesie onder
Hindostanen, een hoge mate van endogamie, intensieve contacten met familieleden
in Suriname, een toegenomen oriëntatie op India en Pakistan, en tot slot een
overheidsbeleid dat niet op assimilatie maar op integratie is gericht, voorkomen dat
op korte termijn Hindostanen als groep niet meer herkenbaar zijn.

Tot slot
Mijn derde vraagstelling betrof de verhouding van de eigen etnische instituties tot
de sociale cohesie in de samenleving. Met andere woorden, betekenen de etnische
instituties een ondermijning van de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving?
Onder sociale cohesie moet worden verstaan een gevoel van solidariteit en
saamhorigheid op basis van gedeelde waarden en normen waardoor interactie tussen
mensen en collectiviteiten binnen de samenleving voorspelbaar en ordelijk verloopt
(Van Amersfoort 2001: 22).
Gelet op de aard van de eigen instituties (behoud van de culturele identiteit) moet
deze vraag ontkennend worden beantwoord. We kunnen zeven sferen onderscheiden
waarin het proces van institutionalisering zich kan voltrekken: religieuze, juridische,
educatieve, sociaal-culturele, gezondheids- en maatschappelijke zorg en de politieke
(Rath, Penninx e.a. 1996: 8). Dit institutionaliseringsproces bij Surinaamse hindoes
en moslims is beperkt van aard en de religie vormt nog steeds de belangrijkste basis
voor organisatievorming. Het heeft zich tot nu toe vooral voltrokken op religieus,
sociaal-cultureel en educatief terrein. Het laatste was slechts mogelijk door de ruimte
en de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving bood en biedt. Zonder die geboden
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ruimte is het zeer de vraag of er op het educatieve terrein (onderwijs en de omroep)
sprake zou zijn geweest van institutionalisering.
Transnationale gemeenschappen (zoals bijvoorbeeld de Molukkers in de jaren
zeventig en
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de Koerden thans in West-Europa) kunnen indirect wel serieuze problemen opleveren
voor de sociale cohesie in de Nederlandse verzorgingsstaat. Transnationalisme20.
verwijst naar economische, politieke en sociaal-culturele contacten van migranten
met het land van herkomst. Transnationaal kunnen we de Surinaamse of de
Surinaams-Hindostaanse gemeenschap nauwelijks noemen. Er is onder hen weliswaar
sprake van een oriëntatie op Suriname, maar deze berust vrijwel uitsluitend op de
aanwezigheid van verwanten. Onder sommige Surinaamse hindoes kan worden
gesproken van een zekere romantische oriëntatie op ‘moeder India’, maar deze
oriëntatie heeft meer een symbolische waarde dan praktische betekenis (Van
Amersfoort 2001: 43).
Met betrekking tot Surinaamse hindoes kunnen we met enige voorzichtigheid
stellen dat er onder hen sprake is van een gerichtheid op Nederland en dat er een
proces in gang lijkt te zijn gezet naar de ontwikkeling van een Nederlandse variant
van het hindoeïsme (Noordzeehindoeïsme). Belangrijkste factoren hierbij zijn de
opleiding van eigen priesters, de afwezigheid van financiële en geestelijke
ondersteuning vanuit het buitenland (India) en het individualistische karakter van
het hindoeïsme waarbij het religieuze leven zich met name in de huiselijke sfeer
afspeelt. Als belemmerende factor voor de ontwikkeling van een Nederlandse variant
van het hindoeïsme noemt Schouten (1999: 70-71) de missionaire bewegingen van
een aantal Indiase goeroes in Nederland, zoals de Brahmarishi Mission die een vrij
invloedrijke plaats zou hebben in het Nederlandse hindoeïsme. Hindoes uit Suriname
zouden door deze beweging worden aangesproken alsof zij Noord-Indiase hindoes
zijn en de liberale ontwikkeling die het hindoeïsme in Suriname heeft doorgemaakt
zou worden teruggedraaid. De conclusie van Schouten lijkt mij nogal overtrokken
en is niet op empirisch materiaal gestoeld. De invloed van Indiase geestelijken en
Indiase missionaire bewegingen op de Surinaamse hindoeïstische organisaties in
Nederland is vrijwel nihil. Het aandeel van Surinaamse Hindoes binnen dit soort
missionaire bewegingen in Nederland is bovendien heel klein. Het merendeel van
de volgelingen van deze bewegingen treffen we vooral aan onder de autochtone
Nederlandse bevolking.
Ook met betrekking tot Surinaamse moslims kunnen we niet dezelfde
voorzichtigheid als bij Surinaamse hindoes spreken van een gerichtheid op de
Nederlandse samenleving. Belemmerende factoren voor hun verdergaande integratie
en de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving (dit in vergelijking met
Surinaamse hindoes) zijn mogelijk de grote invloed van Pakistaanse geestelijke
voorgangers (uit Engeland en Pakistan) op de Surinaams-islamitische gemeenschap
in Nederland, de financiële ondersteuning vanuit het Midden-Oosten bij de bouw
van sommige moskeeën en de gerichtheid op de umma21., de islamitische
wereldgemeenschap van gelovigen. Doordat het ‘congregationele’ karakter van de
islam in vergelijking met het hindoeïsme sterker is, is de invloed van de maulana
(imam) op de achterban groter en is zij ook makkelijker te mobiliseren. Niet
ondenkbaar is dat vanwege de sterke banden met Pakistaanse geestelijke leiders uit
Engeland en Pakistan een radicalisering van de islam in die landen (en met name
Engeland) zijn weerslag zou kunnen hebben op de houding van de Surinaamse
moslims in Nederland.22.
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De voortschrijdende individualisering onder (Hindostaanse) Surinamers in
Nederland, het gestegen opleidingsniveau en het open karakter van de Nederlandse
samenleving hebben ertoe geleid dat de eigen etnische organisaties over het algemeen
nauwelijks bij machte zijn om de achterban aan zich te binden of de integratie te
belemmeren. De vervreemding van de achterban wordt ook veroorzaakt door de
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fragmentatie als gevolg van onderlinge strijd en concurrentie waardoor de leiders
steeds meer het karakter krijgen van zelfbenoemde ‘opperhoofden zonder indianen’.
Op de vragen welke rol de eigen instituties met betrekking tot emancipatie,
integratie en assimilatie onder Surinaamse hindoes en moslims in Nederland op
langere termijn zullen spelen en hoe deze etnische instituties zich tot de sociale
cohesie zullen verhouden zijn geen eenduidige antwoorden mogelijk.
Op deze processen (emancipatie, integratie en assimilatie) zijn diverse factoren
van invloed, zoals sociaal-economische en politieke ontwikkelingen aan de kant van
de omringende samenleving. Deze samenleving zou bovendien hindoes en moslims
onder bepaalde (interne en/of externe) omstandigheden meer of minder als aparte
groep kunnen beschouwen. Ook hindoes en moslims zouden zichzelf meer dan
voorheen als aparte groep kunnen gaan manifesteren, zoals thans bij een deel van de
moslims in Nederland en daarbuiten het geval is na de terreuraanslagen door
fundamentalistische moslims in de VS. Dergelijke etniseringsprocessen zijn, zoals
elders in de wereld blijkt, niet altijd te voorspellen.
De huidige Surinaamse bevolkingsgroep vertoont (in vergelijking met andere
migrantengroepen) anno 2002 kenmerken van een ‘redelijk’ geslaagde en
geïntegreerde groep in de Nederlandse samenleving. Mijn inschatting is dat de in dit
artikel besproken religieuze, sociaal-culturele en educatieve infrastructuur van
Surinaamse hindoes en moslims in Nederland op langere termijn onderdeel zullen
gaan vormen van de eerder beschreven ‘politics of nostalgia’ of symbolische etniciteit.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

151

Literatuur
Amersfoort, J.M.M. van, 1974
Immigratie en minderheidsvorming: een analyse van de Nederlandse situatie
1945-1973. Alphen a/d Rijn: Samsom.
Amersfoort, J.M.M. van, 1986
‘Nederland als immigratieland’. In: L. van den Berg-Eldering (red.), Van
gastarbeider tot immigrant; Marokkanen en Turken in Nederland 1965-1985.
Alphen a/d Rijn: Samson, pp. 15-46.
Amersfoort, J.M.M., van, 2001
Transnationalisme, moderne diaspora's en sociale cohesie. Amsterdam: IMES.
Avoird, Tim, van der, 2001
Determining Language Vitality. The Language Use of Hindu Communities in
the Netherlands and the United Kingdom. Tilburg: Katholieke Universiteit
Brabant.
Bakker, Freek L., 1999
Hindoes in een Creoolse wereld. Impressies van het Surinaamse Hindoeïsme.
Zoetermeer: Meinema.
Bartels, E., 1997
‘Centrale geloofsvoorstellingen’. In: H. Driesen (red.), In het huis van de islam.
Nijmegen: SUN, pp. 107-125.
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), februari 2002
De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs. Buitenlandse inmenging
en anti-integratieve tendensen. 's-Gravenhage.
Binnenlandse Zaken, Ministerie van, 1983
Minderhedennota: regeringsnota over het minderhedenbeleid. 's-Gravenhage.
Binnenlandse Zaken, Ministerie van, 1994
Contourennota integratiebeleid etnische minderheden. 's-Gravenhage.
Bloemberg, L & D. Nijhuis, 1993
‘Hindoebasisscholen in Nederland. Migrantenstudies 9: 35-51.
Bloemberg, L., 1994
‘Hindostaanse zelforganisaties en etnische identiteit’. Oso, Tijdschrift voor
Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 13(1): 128-136.
Bloemberg, L., 1995
Tussen traditie en verandering. Hindostaanse zelforganisaties in Nederland.
Amsterdam: NGS.
Bloemberg, L & H. Ramsoedh, 1996
‘Institutionalisering van het hindoeïsme in Suriname en Nederland’. In: M. 't
Hart & J. Lucassen & H. Schmal (red.), Nieuwe Nederlanders. Vestiging van
migranten door de eeuwen heen. Amsterdam: Siswo, 203-217.
Boedhoe, N., 1990
‘Hindostaanse moslims’. In: C. van der Burg & T. Damsteegt e.a. (red.),
Hindostanen in Nederland. Leuven/Apeldoorn: Garant, pp. 107-124.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

152
Breton, R., 1964
‘Institutional Completeness of Ethnic Communities and the Personal Relations
of Immigrants’. American Journal of Sociology, 70: 193-205.
Burg, C. van der & P. van der Veer, 1986
‘Pandits, Power and Profit: Religious Organization and the Construction of
Identity Among Surinamese Hindus'.’ Ethnic and Racial Studies 9(4): 514-528.
Burg, C. van der, 1999
‘De religieuze achtergrond van het hindoeïsme in Nederland’. In: A.M.G. van
Dijk & H. Rambaran & C.H. Venema (red.), Hindoeïsme in Nederland.
Achtergronden, geloofsbeleving en toekomstperspectieven van Surinaamse
hindoes in de Nederlandse samenleving. Best: Damon, pp. 11-44.
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 1999
Maandstatistiek van de bevolking, April, 4. Voorbug.
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2001
Allochtonen in Nederland. Voorburg.
Choenni, C., 2000
‘Hindoe jongeren van Surinaamse afkomst in Nederland’. Oso, Tijdschrift voor
Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis, 19(2): 175-188.
Cohen, J., 2002
‘Zoals het nu gaat, zo kan het niet langer’. NRC Handelsblad, 4 januari 2002.
Publicatie van de ingekorte versie van de nieuwjaarstoespraak uitgesproken
door de burgemeester van Amsterdam.
Daal, H. van, 2001
Het middenveld als smeltkroes. Verschuivingen in deelname aan
verenigingsleven en vrijwilligerswerk in multicultureel Rotterdam. Utrecht:
Verwey-Jonker Instituut.
Dijk, A.M.G. van, 1998
De Hindoe pandit als geestelijk verzorger in Nederlandse zorginstellingen.
Achtergronden, ontwikkelingen en profielen. Best: Damon.
Dijk, H.J. van & G. Kuipers (red.), 1994
Hindoestaanse jongeren en hun belevingswereld. Een verkennend onderzoek.
Utrecht: Wetenschapswinkel RUU.
Douwes, D., 1997
‘Richtlijnen en stromingen. In: H. Driesen (red.), In het huis van de islam.
Nijmegen: SUN, pp. 162-181.
Driessen, G. & J. Bezemer, 1999
‘Achtergronden, kenmerken en opbrengst van islamitisch basisonderwijs’.
Pedagogische Studiën 76: 332-349.
Entzinger, H.B., 1989
Het minderhedenbeleid. Dilemma's voor de overheid in Nederland en zes andere
immigratielanden in Europa. Meppel: Boom.
Gans, H., 1979
‘Symbolic Ethnicity: the Future of Ethnic Groups and Cultures in America’.
Ethnic and Racial Studies 2: 1-20.
Goffman, E., 1959
The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday.
Heelsum, A. van & E. Voorthuysen, 2002

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

Surinaamse organisaties in Nederland. Een netwerkanalyse. Amsterdam: Aksant.
Hendriks, J., 1981
Emancipatie: relaties tussen minoriteit en dominant. Alphen aan den Rijn:
Samsom.
Johnston, R., 1967
‘The Influence of Ethnic Associations on the Assimilation of its Immigrant
Members’. International Migration, 5(2): 147-151.
Kabdan, R., 1992
‘Op weg naar maatschappelijke spanningen op religieuze gronden. Islamitische
scholen in Nederland zijn onwenselijk’. Vernieuwing 51(9): 4-8.
Kerke, H., van de, 1986
‘De Taibah-moskee te Amsterdam in de geschiedenis van de
Hindoestaans-Surinaamse moslims’. In: R. Kloppenburg & L.
Pathmananoharan-Dronkers (red.), Religieuze minderheden in Nederland.
Utrecht: Stichting 350 jaar Rijksuniversiteit te Utrecht, 33-45.
Klerk, C.J.M., de, 1998
Cultus en ritueel van het orthodoxe Hindoeïsme in Suriname, Den Haag: Amrit
(eerste druk 1951).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

153
Landman, N., 1992
Van mat tot minaret. De institutionalisering van de islam in Nederland.
Amsterdam: VU-uitgeverij.
Liem, P., 2000
Stapvoets voorwaarts. Maatschappelijke status van Surinamers in Nederland.
Amsterdam: Thela Thesis.
Niekerk, M. van, 2000
De krekel en de mier. Fabels en feiten over maatschappelijke stijging van
Creoolse en Hindoestaanse Surinamers in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis.
Mungra, G., 1990
Hindoestaanse gezinnen in Nederland. Leiden: COMT.
Ramsoedh, H & L. Bloemberg, 1995
The Institutionalization of Hinduism in Suriname and Guyana. University of
Amsterdam: Department of Human Geography. Surinaamse Verkenningen.
Ramsoedh. H., 2001
‘Playing Politics: Ethnicity, Clientelism and the Struggle for Power’. In: R.
Hoefte & P. Meel (ed.), Twentieth-Century Suriname, Continuities and
Discontinuities in a New World World Society. Kingston/Leiden: Ian Randle
Publishers & KITLV Press, pp. 91-111.
Rath, J. & R. Penninx e.a. 1996
Nederland en zijn islam. Een ontzuilde samenleving reageert op het ontstaan
van een geloofsgemeenschap. Amsterdam: Het Spinhuis.
Reitz, J.G., 1980
The Survival of Ethnic Groups. Toronto: McGraw.
Schouten, J.P., 1991
‘Nieuwe wegwijzer in hindoeïstisch Nederland’. In: C. van der Burg & R.
Kranenborg (red.). Hindoeïsme en Boeddhisme. Religieuze Bewegingen in
Nederland 23. Amsterdam: VU Uitgeverij, pp. 49-97.
Schouten, J.P., 1999
‘Hindoes in Nederland. Een overzicht’. In: A.M.G. van Dijk & H. Rambaran
& C.H. Venema (red.), Hindoeïsme in Nederland. Achtergronden,
geloofsbeleving en toekomstperspectieven van Surinaamse hindoes in de
Nederlandse samenleving. Best: Damon, pp. 44-74.
Schoeneberg, U., 1985
‘Participation in Ethnic Associations: the Case of Immigrants in West Germany’.
International Migration Review, 19: 416-435.
Seller, M., 1977
To Seek America; A History of Ethnic Life in the United States. s.l.: Jerome S.
Ozer Publisher.
Shadid, W. & P.S. Koningsveld, 1990
Moslims in Nederland. Minderheden en religie in een multiculturele samenleving.
Alphen aan den Rijn: Samson/Stafleu.
Strijp, R., 1997
‘Moslims in Nederland en België’. In: H. Driesen (red.), In het huis van de
islam. Nijmegen: SUN, pp. 405-425.
Vermeulen, H., 2001

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

Etnisch-culturele diversiteit als ‘feit’ en norm. Amsterdam: Vossiuspers
Universiteit van Amsterdam.
Vernooij, J. & C.J.G. van der Burg, 1986
‘Hindostaanse islam in Suriname en Nederland’. In: C.J.G. van der Burg (red.),
Surinaamse religies in Nederland. Winti, Hindoeïsme, Hindostaanse islam.
Religieuze bewegingen in Nederland nr. 12. Amsterdam: VU-Uitgeverij, pp.
37-63.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 1989
Allochtonenbeleid, Rapporten aan de regering, 36. Den Haag.

Dr Hans Ramsoedh is redacteur van Oso en werkzaam aan de Lerarenopleiding in
Arnhem van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Eindnoten:
1. Met dank aan dr Lucie Bloemberg voor haar commentaar op eerdere versies van dit artikel.
2. Indicatief in dit verband zijn de mogelijkheden die de Nederlandse samenleving heeft geboden
tot de oprichting van de hindoe-omroep (OHM), de moslimomroep (NMO) en hindoe- en
islamitische scholen. Een ander voorbeeld betreft de druk van Nederlandse zijde op de opleiding
van Turkse en Marokkaanse imams in Nederland. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn
niet onwillig een dergelijke opleiding te starten mits de Nederlandse overheid bereid is deze te
financieren. Vanwege de scheiding tussen kerk en staat weigert de Nederlandse overheid deze
verantwoordelijkheid op zich te nemen. De huidige situatie is dat Turkse en Marokkaanse imams
door de overheid van het herkomstland worden uitgezonden en betaald. Over het algemeen is
hun kennis van de Nederlandse taal ende hier geldende waarden en normen gering.
In tegenstelling tot de Turkse en Marokkaanse moslims in Nederland kent de Surinaamse World
Islamic Mission Nederland sinds 1983 een eigen imam-opleiding, de Jamia Madinatul Islam
waarbij de leerlingen afkomstig zijn uit Surinaams-Hindostaanse en Pakistaanse kringen.
3. Voor de ontwikkelingen binnen het hindoeïsme in Suriname tussen 1873 en 1945 zie De Klerk
1998. Voor een impressie van de ontwikkelingen na 1945 zie Bakker 1999. Een gedegen studie
van de islam in Suriname ontbreekt.
4. Deze afsplitsing was het gevolg van ontwikkelingen in Pakistan waar in 1974 de ahmadiyyah
tot niet-islamieten werden verklaard. Een deel van de leden van de SIV distantieerde zich later
van de ahmadiyyah en omarmde de soennietische leerstellingen.
5. In Suriname kent men vanouds de djamia's, ook wel madrasahs genoemd, kleine scholen die
zich voornamelijk richten op het leren lezen van de koran en het leren lezen en schrijven van
Urdu. Deze kleine madrasahs hebben geen geschreven studieplan en voor wat de leraren betreft
zijn er ook geen normen die bepalen wie bevoegd is les te geven.
6. De termen front stage en back stage zijn ontleend aan Goffman 1959.
7. Voor de hindoes zie Choennie 2000, p. 186, noot 3; Voor de moslims uit Suriname noemt
Landman (1992: 42) het aantal van 25.000. In dit aantal zijn Hindostaanse en Javaanse moslims
opgeteld.
8. Deze gegevens zijn ontleend aan een inventarisatie-onderzoek naar Surinaamse organisaties in
Nederland door Van Heelsum & Voorthuysen (UvA-IMES) waarvan de resultaten in de loop
van 2002 worden gepubliceerd. In de praktijk blijkt het heel moeilijk een onderscheid te maken
tussen sociaal-culturele en religieuze organisaties. Veel sociaal-culturele organisaties hebben
vaak ook religieuze doeleinden.
9. Informatie van de heer Kewalbansi, penningmeester van de Stichting Shri Sanatan Dharm in
Amsterdam.
10. Tot dan bestond er geen opleiding in Nederland tot pandit. Men werd pandit door zelfstudie of
door in de leer te gaan bij een pandit. Het is veel hindoes een doorn in het oog dat van de circa
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250 pandits in Nederland een groot aantal van hen optreedt als vrije ondernemers of snelle
jongens op de markt van de hindoeïstische religie. Met de opleiding hoopt men toekomstige
pandits beter toe te rusten voor hun werk door daarbij specifieke aandacht te geven aan de
Nederlandse taal en de Nederlandse sociale kaart.
De WIM in Amsterdam heeft Shayk Noorani in Pakistan als haar geestelijke leider. De Stichting
Islamitische Wereldmissie (SIWM) in Den Haag erkent het geestelijke leiderschap van Pir
Maroof in het Engelse Bradford. De eveneens in Den Haag gevestigde Internationale Moslim
Organisatie (IMO) heeft haar geestelijk leider in de persoon van Abd Al-Wahhab Siddiqui in
Engeland. De ahmadiyyah-beweging is georiënteerd op Pakistan en Engeland (Shadid &
Koningsveld 1997: 70).
De Taibah-moskee kent naast de moskee-ruimte (168 vierkante meter) ook een sociaal-culturele
ruimte (168 vierkante meter). Beide ruimten worden thans uitgebreid naar respectievelijk duizend
en zeshonderd vierkante meter.
Volgens mededeling van Derwisj Maddoe, voorzitter van Noeroel Islam en de Nederlandse
Moslimraad, heeft zijn organisatie geen buitenlandse financiële steun ontvangen bij de bouw
van deze moskee in Den Haag.
In 1997 werd de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) opgericht. Deze ‘universiteit’ met
een overwegend Turkse signatuur is niet door de overheid erkend of gecertificeerd en richt zich
op islam-studies. Het is voor de buitenwacht niet duidelijk of zij ook imams opleidt. In 2001
scheidde een deel van het docentenkorps en studenten zich af en startte vervolgens in Schiedam
een eigen islamitische universiteit (Islamitische Universiteit Europa). Een ander voorbeeld
vormen de verschillende mislukte pogingen om een Islamitische Raad op te richten die als
spreekbuis moet gaan dienen voor de islamitische gemeenschap in Nederland. In 1990 werd
opgericht de Islamitische Raad Nederland (IRN). De IRN was een verbond van drie grote
koepels waaronder de Surinaamse World Islamic Mission. Kleinere islamitische organisaties
werden buitengesloten. Zij richtten in 1992 onder leiding van de Surinaamse Noeroel Islam in
Den Haag de Nederlandse Moslim Raad (NMR) op die de televisiezendtijd kreeg toegewezen
die voor Islamitisch Nederland was gereserveerd. De rol van de IRN was hiermee uitgespeeld.
Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de VS, de discussies in Nederland over
de houding van islamieten hier ten opzichte van het islamitisch fundamentalisme en de
afwezigheid van woordvoerders uit de islamitische gemeenschap werd besloten tot oprichting
van de Samenwerkende Organisaties van Moskeeën in Nederland, waarin ook Surinaamse
moslimorganisaties participeren.
Tussen 1976 en 1984 gold een uitzondering voor de mediterrane en Turkse gastarbeiders die
van de Nederlandse overheid wel subsidie ontvingen voor de opzet en inrichting van
gebedsruimten (Landman 1992: 277-285). Op gemeentelijk niveau werd in een aantal gevallen
een eigen beleid met betrekking tot zelforganisaties gevoerd dat afweek van het rijksbeleid. Zo
voerde de gemeente Den Haag in de jaren tachtig en negentig een coulant beleid ten aanzien
van eigen cultuur van minderheden (Bloemberg 1995: 62-71). De gemeente Amsterdam verleende
begin jaren tachtig Nf 250.000 subsidie voor de bouw van de Surinaamse Taibah-moskee.
Volgens de toen verantwoordelijke wethouder was subsidie voor de bouw van de moskee slechts
mogelijk als Taibah in de eerste plaats een ontmoetingsruimte en pas daarna een moskee zou
worden genoemd (Van de Kerke 1986: 43).
Deze paragraaf is gedeeltelijk gebaseerd op Bloemberg & Ramsoedh 1996.
In mei 2001 raakte de Rotterdamse (Marokkaanse) imam Khalil el Moumni in opspraak toen
hij voor de televisie verklaarde dat homoseksualiteit schadelijk zou zijn voor de samenleving.
Ook de Surinaamse media-imam Abdullah Haselhoef kwam in oktober 2001 in opspraak toen
hij op de televisie en de radio verklaarde voorstander te zijn van de doodstraf voor praktiserende
homoseksuelen. Enkele dagen later bood hij in de media omstandig zijn excuses aan, maar het
leed was al geschied.
Een belangrijk verschil tussen de hindoe- en de Surinaams-islamitische scholen enerzijds en
de islamitische scholen met een overwegend Turkse en/of Marokkaanse populatie anderzijds
is dat eerstgenoemde scholen leerkrachten en een directie hebben met een
Surinaams-Hindostaanse achtergrond die in Suriname of in Nederland zijn opgeleid. Op de
laatste categorie scholen hebben de leerkrachten en directeuren veelal een Nederlandse
achtergrond. Op deze islamitische scholen is sprake van frequente personeelswisselingen, hoog
ziekteverzuim en conflicten tussen leerkrachten met een Nederlandse achtergrond en het
schoolbestuur over regels en benaderingen die voortkomen uit de (mediterrane) islamitische
cultuur. Vaak ontbreekt het de schoolbestuurders aan voldoende kennis van de Nederlandse

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

19.

20.

21.

22.

wet- en regelgeving (zie hierover de rapporten van de onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl).
In de media (onder meer in Nova, de actualiteitenrubriek op Nederland 3, op 21 december 2001
en 18 februari 2002) is enkele malen aandacht besteed aan het fundamentalistische karakter
van het godsdienstonderwijs op een aantal islamitische scholen. Op deze scholen zou lesmateriaal
uit Saoedi-Arabië worden gebruikt met een antiwesters karakter. Uit een onderzoek van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD, februari 2002) naar aspecten van het islamitische
onderwijs komt naar voren dat in en rond een ruime meerderheid van de islamitische scholen
in Nederland zich weinig zaken voordoen die schadelijk zijn voor de democratische rechtsorde.
De BVD constateert wél dat twintig procent van de islamitische basisscholen (opgericht vanuit
de Marokkaanse gemeenschap) financiële steun heeft ontvangen van een orthodoxe
politiek-islamitische organisatie uit Saoedi-Arabië en/of leden in het schoolbestuur sympathie
koesteren voor of zelfs banden onderhouden met radicaal-islamitische organisaties. De minister
van Binnenlandse Zaken kondigde aan dat de Onderwijsinspectie het godsdienstonderwijs op
islamitische scholen gaat controleren op zaken die de ‘democratische rechtsorde’ in gevaar
kunnen brengen.
In de literatuur worden de begrippen diaspora en transnationalisme dikwijls als min of meer
synoniemen gebruikt. Diaspora is een specifieke vorm van transnationalisme waarbij de politieke
dimensie nadrukkelijk aanwezig is (Van Amersfoort 2001: 16-17).
Met de notie van umma wordt enerzijds een grens getrokken tussen islamieten en niet-islamieten
en anderzijds grenzen overstegen tussen moslims onderling. Daarmee overstijgt deze notie de
sociale grenzen (sekse, etniciteit, nationaliteit en sociaal-economische positie) die er tussen
moslims onderling bestaan (Bartels 1997: 116).
Indicatief in dit verband is de ‘Rushdie-affaire’ in 1989 toen de Iraanse ayatollah Khomeini
een fatwa (doodvonnis) uitsprak tegen de Brits-Indiase auteur Salman Ruhsdie vanwege zijn
publicatie van De Duivelsverzen. Mogelijk ‘geïnspireerd’ door de anti-Rushdie-demonstraties
in Bradford (Engeland) hielden enkele tientallen Surinaamse en Pakistaanse moslims in Den
Haag een boekverbranding en riepen op tot de dood van de schrijver.
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Recensies
Michiel van Kessel en Hugo van der Vlist, Tussen twee huizen - Het leven
van de Surinaamse Nederlander Jan Veldema, Conserve, Schoorl 2001.
ISBN 90 5429 1427, 232 pp., prijs €17,84.
In dit boek over Jan Veldema wordt aan de hand van interviews met familie, vrienden
en collega's, en andere betrokkenen een beeld geschetst van het leven van Jan
Veldema. Het verhaal begint met een beschrijving van de voorouders en ouders van
Jan. Jan Veldema werd in 1926 geboren in Paramaribo. Jans overgrootvader was een
Fries, die naar Suriname was getrokken om daar een beter bestaan op te bouwen.
Deze overgrootvader trouwde, en uit dit huwelijk werd de grootvader van Jan Veldema
geboren. Die grootvader trouw de met een Surinaamse dame, Miss Anna genaamd,
en uit dit huwelijk werd de vader van Jan Veldema geboren. Het boek begint met
een uitleg zoals hiervoor beschreven met de voorouders van Jan, maar het is vrij
lastig om dit gedeelte in één keer in je op te nemen. Want door de vele namen die
erin voorkomen heeft de uitleg een wat chaotisch karakter gekregen. Gelukkig staan
in de bijlagen de namen van al deze mensen op een rij, zodat helder is hoe de
familiebanden in elkaar steken.
Aan de hand van verhalen, gedichten, krantenartikelen en vooral foto's wordt een
soort rondleiding gemaakt door het leven van Jan Veldema als vader, echtgenoot,
collega en vriend. Wat ik mooi aan dit boek vind, is dat er door de verhalen heen een
beeld wordt gegeven van hoe het vroeger in Suriname was. Er wordt bijvoorbeeld
ook kort ingegaan op de slaventijd.
Verder wordt al vroeg in het leven van Jan duidelijk dat hij houdt van het vertellen
van allerlei verhalen en avonturen, ook wel tories genaamd. Al op de basisschool
begint hij met het vertellen van deze tories, waarmee hij veel mensen toen en ook
later aan zijn lippen heeft weten te krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid berusten niet
al deze verhalen op de waarheid.
Het wordt niet echt duidelijk waarom Jan Veldema ervoor had gekozen om
onderwijzer te worden, maar de schrijvers denken dat het vooral de lessen waren van
de onderwijzer Johan Ferrier die hem hiertoe hebben geïnspireerd. Dat was in de tijd
dat Jan op de middelbare school zat. Samen met een schoolkameraad haalde Jan
streken uit, waaronder de volgende, verteld door Ensford Ferdinand. ‘Wij zijn ook
een keer geschorst omdat wij de fittings van de lampen eruit hadden gehaald en er
papier tussen geplaatst hadden. Mijn moeder moest hierover worden ingelicht, maar
ik vertelde de directeur dat zij ziek was en niet naar school kon komen. Wij hebben
aan een man op straat gevraagd of hij voor mijn oom wilde spelen en de directeur
heeft met deze “oom” een onderhoud gehad over mijn wangedrag. Ik moest wel
beloven mij beter te gaan gedragen. Mijn moeder heeft nooit geweten dat ik geschorst
was.’ Na de middelbare school was Jan op diverse plaatsen in Suriname werkzaam
als onderwijzer in opleiding, onder andere ook in het binnenland. Na zijn huwelijk
met Wonnie, werkten beiden in het onderwijs.
Jan Veldema werd schoolhoofd, liet in verschillende organisaties van zich horen,
onder andere in de onderwijsbond, en werd ook politiek actief. Maar het waren met
name de onderhandelingen over de positie van de onderwijzers in Suriname en het

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

uitblijven van verbeteringen voor de onderwijzers, die in 1967 leidden tot het vertrek
van Jan Veldema met zijn gezin naar Nederland.
Samen met hun kinderen bouwden Jan en Wonnie een leven op in Nederland. Jan
ging het onderwijs weer in en volgde een studie en Wonnie ging ook studeren. Zelfs
na zijn pensioen in 1980 bleef Jan cursussen volgen en allerlei klusjes doen, net als
Wonnie. Beiden waren overigens zeer reislustig en maakten verschillende reizen
binnen en buiten Europa. Verder was Jan nog volop actief in de Surinaamse
gemeenschap. Ook had Jan sinds zijn komst in
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Nederland meer tijd voor zijn kinderen. In Suriname had Jan niet veel tijd voor zijn
kinderen gehad. Dit leidde tot meningsverschillen tussen zijn kinderen. Met name
dochter Yvonne is kritisch over haar vader. Behalve dat ook zij van mening was dat
haar vader weinig aandacht had geschonken aan zijn kinderen, vond zij dat hij
bovendien nog vrij streng kon zijn. Maar al zijn kinderen zijn volgens Yvonne wel
uitgegroeid tot zelfstandige mensen. Dus er waren ook een hoop positieve invloeden
van Jan.
Het betoog van het boek wordt van tijd tot tijd onderbroken door verhalen en
beschrijvingen van avonturen van Jan en zijn vrienden, die zeer humoristisch zijn.
Het boek is zeker de moeite waard om te lezen, hoewel de verhalen vrij kort zijn en
daardoor af en toe wat van de hak op de tak springen en enigszins verwarrend zijn.
Aan de andere kant worden hierdoor veel aspecten getoond uit het leven van Jan.
Helaas wordt er soms wat te diep op het onderwijs ingegaan en wordt het boek daar
te langdradig. Al met al ontstaat er na het lezen van dit boek een gevoel dat je Jan
Veldema een beetje hebt leren kennen en dat het erg jammer is dat je hem nooit hebt
ontmoet.
Ramona Stigter

Chitra Gajadin, Schoorvoetige tijden, met tekeningen van Stefan Hoffmann,
Maya, Rotterdam 2000. ISBN 90 806084 16, 56 pp.
Als literair schrijven de kunst is van het weglaten om zo de lezer de ruimte te geven
lege tekstplekken zelf creatief op te vullen, zoals wel beweerd is, beantwoordt Chitra
Gajadin in haar nieuwe bundel Schoorvoetige tijden in hoge mate aan dat criterium.
Bepaalde ervaringen en concrete gebeurtenissen worden door weglating van woorden,
zinsdelen en denkschakels geabstraheerd tot poëtische metaforen. Bij deze dichteres
worden directe verwoordingen op de voet gevolgd door moeilijk interpreteerbare
beelden, die of cultureel bepaald zijn, zoals ‘de tapijtslang schenkt geen vergiffenis’
of zuiver persoonlijk associatief als in ‘waar verloren tranen de grond in vloeien (...)
strooit hun as / zich uit mijn ogen’. Toegankelijkheid en hermetische geslotenheid
volgen direct op elkaar. Dat proces vindt plaats in de gedichten zelf en tussen de
opeenvolgende gedichten, van de ene situatie en gevoelssfeer naar de volgende.
Het woord ‘schoorvoetig’ of ‘schoorvoetige’ komt in de laatste drukken van de
grote Van Dale (nog) niet voor. De editie van 1976 geeft nog wel een woord
‘schoorvoeten’ dat de voeten schoor of schrap zetten, tegenstribbelen betekent, maar
daarna komt alleen ‘schoorvoetend’ nog voor, met overigens dezelfde betekenissen
aarzelend en tegenstribbelend, zich schrap zettend, terwijl associatie met ‘schoren’
in de betekenis van schragen of steunen eventueel mogelijk is. Schoorvoetige tijden
lees ik daarom als tijden waar je je slechts aarzelend en tegenstribbelend in verzet
aan overgeeft.
Chitra Gajadin leerde ik 25 jaar geleden kennen als dichteres van de migratie.
Geboren en opgegroeid in Suriname verhuisde ze in 1972 op achttienjarige leeftijd
naar Rotterdam, waar ze in meestal Nederlandstalige poëziebundels als Van erf tot
skai (1977), Padi voor Batavieren (1979), De zon vloeit weg uit mijn ogen (1983)
en Opgravingen van jezelf (1994) de problematiek van de eerste-generatie-migrant

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

van India naar Suriname en van daaruit naar Nederland en de eventuele mogelijkheid
tot remigratie verwoordde. Naarmate de tijdsafstand tot haar vertrek toenam en de
politiek-economische situatie in Suriname verslechterde, werd de kloof tussen het
geboorteland en het land van actueel verblijf breder en de migratie definitiever.
Van erf tot skai (1977) beschreef het terugkeer- en het acculturatiedilemma: ‘je
bewaart je cultuur / om de volle prijs / niet te betalen / van het nederlanderschap.’
Het verblijf en
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zijn ongemakken zijn tijdelijk: ‘ik kan me niet losscheuren / de plek van mijn
navelstreng / ligt begraven / komt terug / met onophoudelijk roepen / ook ik heb eens
gekozen / voor de hollandse droom / belofte van jeugd // de glansrijke studies / en
de terugkomst / in jas, das en colbert.’ Als lijfelijke hereniging met het land van
herkomst uitblijft, omdat ‘iedere brief meer ontgroeiing’ inhoudt, blijft culturele
identificatie als mogelijkheid nog steeds open.
In Padi voor Batavieren (1979) is de hoofdfiguur al verder vervreemd en is
Suriname vakantieland geworden, waar ze toeristische uitstapjes in de romantische
natuur maakt: ‘de stilte / de rust overal / de kalmte / de tijd staat hier niet stil / maar
laat ook geen veranderingen toe.’ Het gaat eind jaren zeventig economisch nog goed,
maar ‘bruine smalle mensen / gehurkt op een houten bank / kruidnagelshag rokend
/ informeren naar holland / dromen over holland (...) haperend beantwoord ik hun
vragen / over holland’. Wie kan gaat alsnog weg: ‘de ramen in het huis / wachtten
om gesloten te worden / boven sliepen de dochters / die niet konden leren / boven
sliepen de dochters / die uitgehuwelijkt / moesten worden’. In schilderijtjes van
woorden wordt de positie van de migrant verbeeld, ‘opgevreten van binnen / door
honger naar identiteit’. Welvaart en welzijn worden scherp tegenover elkaar geplaatst.
De economische tegenstellingen staan contacten in de weg: ‘sommigen zeiden / ik
kom naar holland // holland als bevrijding / van hun leven dat / boven het hoofd is
gegroeid / de rekening bij de chinees / alsof holland hen een / nieuw mens kan maken
/ een mens dat nog zou schuilen / achter het dagelijks leven / achter de façade / voor
vrouw en kinderen / op het werk de kameraden // alsof het dronken liggen / langs de
weg / zou worden weggewist’. In Nederland is alles keurig geregeld, maar er is geen
leefwarmte voor deze economische vluchtelingen van wie lang niet iedereen slaagt:
‘ieder op zijn beurt / vlucht / slechts enkelen / bijtijds terug / met dr of drs voor zijn
naam’.
Per bundel intensiveert het vervreemdings- en aanpassingsproces. De zon vloeit
weg uit mijn ogen (1983) bevat korte gedichten vol van nostalgie naar de jeugd en
heimwee naar het geboorteland in de vraagstelling naar de identiteit: ‘wie ben ik,
waar kom ik vandaan?’ Uit de gedichten spreekt een verlangen naar Suriname en de
jeugd, ‘Suriname / mijn land / je bent het afgebroken / heimwee in mijn bloed’. Korte,
nostalgische beelden roepen het verloren land op: ‘tussen de maalstenen / van culturen
en continenten / angst en verlangen / raak ik verblind / wat van mezelf is / keert niet
weer’.
Ondanks geregelde bezoeken aan Suriname is in de tussen 1983 en 1993 geschreven
gedichten die verzameld werden in Opgravingen van je zelf (1994) het
verwijderingsproces nog verder voortgeschreden. De persoonlijke poëzie beweegt
zich hier tussen de polen India, Nederland en Suriname. Het opgraven van de roots
resulteert in het aanvaarden van de migranten-positie en daardoor het aanvaarden
van de vervreemding van Suriname: ‘mijn land / de scherpe / omtrekken je gestalte
/ haarfijn uitgetekend / wissen in vage vormen uit / onschuldig verlangen / waarin
jij gekoesterd bleef / heeft geen recht / meer van bestaan / nu ik jou moet afstaan /
aan mensen / die roven en moorden / wild om zich graaien / ondoordringbaar / dit
het vacuum / waarin niets / zich conserveren laat / in deze atmosfeer / gedachte
onderdrukt / tot denkkopieën / bewaar ik / gezouten / gedroogde / fragmenten’. De
kritiek op Nederland maakt plaats voor kritiek op de actuele politiek-economische
situatie in Suriname en de dreigende ondergang van het land: ‘verweerde affiches /
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propageren revolutie / op een wijze waarbij / de fowrudoti zich / tot koning
proclameert’. De vervreemding van het land van geboorte is compleet: ‘Het land
bleef hij liefhebben / de ondergang godzijdank / heeft niet híj meegemaakt.’
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Ten opzichte van deze bundels betekent Schoorvoetige tijden een tweevoudige
vernieuwing. Gajadins poëzie is ‘dichter’ dan vroeger, ook stugger en abstracter, het
vloeiende en het verhalende is er uit weg. Dat komt met name door de zinsbouw die
minder enjambementen dan vroeger bevat. Elk vers bevat volgens een vaste structuur
een afgeronde mededeling, als in ‘Stilte komt en wist mijn wangen / zachtjes vlecht
ze mijn haren / strijkt langs mijn lichaam / wikkelt een pasgeborene / in haar armen
/ wanhoop komt tot bedaren / verlangen droogt in de zon / vermalen tot dagen van
zout’. Zinsdelen kunnen vaak twee kanten op gelezen worden: ‘Handen gewassen
in rijst / koele palmen polsen op / het voorhoofd van herkenning / de koorts van
verleden tijd’. Het proces kondigde zich al in Opgravingen van je zelf aan, maar is
hier consequenter doorgevoerd en komt in verhevigder vorm voor. De poëtische
vorm is verdicht van praat- en luisterpoëzie naar compacte en associatieve leespoëzie.
De tweede ontwikkeling is dat de migratieproblematiek waarin de ruimtelijke
thematiek overheerste - Suriname, Nederland en India - verschoven is naar een
tijdsproblematiek, een nooit meer te achterhalen verleden dat door talrijke
tijdsaanduidingen in de gedichten en in de titel ‘Schoorvoetige tijden’ zelf gestalte
krijgt: ‘Wie zijn hand op het hart / dit land verlaat / komt nooit terug’. Er is geen
sprake meer van enige aanklacht tegen het nieuwe land en er is geen
terugkeerideologie meer. Wat wel bleef is ‘de koorts van verleden tijd’, de nooit
aflatende herinnering: ‘wil ik bij jou / zijn en niet zijn / gaan en niet komen / wat
geweest is / de rug keren’.
De structuur van een gedicht als het volgende suggereert door de herhaling even
dat het verleden terug te winnen valt: ‘Geblinddoekt door je orhani / kom ik naar je
toe / over dezelfde weg / in dezelfde hitte (...) in dezelfde hitte / over dezelfde weg /
zou ik naar je toe komen / geblinddoekt door je orhani / als je nog zou leven’. De
laatste versregel verstoort die illusie definitief.
De herinnering is het enige wat blijft. Deze is onuitroeibaar en de wrange beelden
blijven opdoemen: de geboortestreek Dijkveld, de rijstvelden, de natuur, al die
herinneringen als evenzovele ‘zilte gaten in mijn ziel’.
In Opgravingen van je zelf werd heel persoonlijk gezocht naar ‘neder landschap’,
naar het ‘waar ik geen deel van uitmaak / wil ik van delen.’ In Schoorvoetige tijden
blijkt dit verlangen een illusie. Zoals op een losgeraakte ‘kiezelsteen’ langs de rails
of langs de weg geen mos wil groeien, of zoals in diergaarde Blijdorp een opwaaiend
veertje van een ontheemde vogel aan de rand van de weg verteert, - ‘wat mooi is
wordt geroofd / één veertje met de wind naar huis’ -, zo is ‘onder de mokerslag van
de tijd’ de ik-figuur ‘in een stad alleen’. Het is er in deze laatste bundel niet vrolijker
op geworden. Dat was het trouwens nooit in de poëzie van Chitra Gajadin.
Schoorvoetige tijden bevat relatief korte gedichten waarvan geen de paginagrens
overschrijdt. Ze worden op de pagina gecentreerd gepresenteerd waardoor een gedicht
als ‘afscheid’ op pagina 6 de functionele vorm van een zandloper heeft gekregen.
Het taalgebruik is geconcentreerd en bijzonder met verwoordingen als ‘een hele
nacht zeert de tijd’ en ‘kruislings verankerd kruipt het verleden over mij’. Naar het
einde van de bundel toe klinkt er een zekere berusting door, een schoorvoetend zich
neerleggen bij de onvermijdelijke positie. De bundel eindigt met het bekende ‘tat
tvam asi’, het ‘dat benjij’ als de kortst mogelijke samenvatting van de thematiek. De
wijsheid substitueert de gevoelens van heimwee, verlangen en rancune waarvan op
de achterflap sprake is.
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H.F. Munneke, Recht en samenleving in de Nederlandse Antillen, Aruba
en Suriname. Opstellen over recht en sociale cohesie, Wolf Legal Publishers,
Nijmegen 2001.
ISBN 90 58 50 011, 217 pp., prijs €14,77.
Suriname zou volgens de grondwet van 1987 een ideale verzorgingsstaat moeten
zijn. Volgens artikel 24 draagt de overheid zorg voor het scheppen van
omstandigheden die een optimale bevrediging van een aantal essentiële basisbehoeften
zoals werk, voeding, gezondheidszorg en onderwijs mogelijk moeten maken. De
praktijk van alledag is echter weerbarstiger. Een zeer groot deel van de bevolking
leeft onder het bestaansminimum en er is sprake van een discrepantie tussen het recht
op papier en de Surinaamse sociale werkelijkheid. De civil society is hier ver te
zoeken.
In de opstellenbundel Recht en samenleving is het centrale thema de bijdrage die
het recht kan leveren aan een geordende samenleving met verantwoordelijke mensen.
Munneke, docent recht en bestuur van het Caraïbisch gebied aan de Leidse universiteit,
heeft zijn kennis van het West-Indisch recht in deze opstellenbundel gekoppeld aan
algemene inzichten over sociale cohesie. De uitwerking van de probleemstelling is
opgehangen aan een zestal thema's: maatschappelijke structuren, grondpolitiek,
investeringen en investeringsklimaat, sociale relaties, politiek en sociale cohesie.
Na een inleidend hoofdstuk behandelt de auteur in het tweede hoofdstuk
(maatschappelijke structuren en juridische constructies) de effecten (voor- en nadelen)
van kleinschaligheid op de rechtsontwikkeling.
Recht en grond vormt het thema in hoofdstuk 3. Hierin bespreekt de auteur de
effecten van de agrarische geschiedenis van Suriname op de rechtsontwikkeling met
betrekking tot de land- of grondrechten. De huidige discussie over landrechten van
de binnenlandbewoners in Suriname maakt dit hoofdstuk actueel.
In hoofdstuk 4 en 5 bespreekt Munneke respectievelijk de thema's recht en
investeringen en recht en investeringsklimaat. Voor niet-juristen kunnen deze twee
hoofdstukken nogal juridisch-technisch overkomen, maar zij zijn niettemin de moeite
van het lezen waard. In beide hoofdstukken bespreekt de auteur een aantal
onderwerpen op het terrein van de investeringen die refereren aan het concept van
good governance, en dat is iets dat in het bijzonder in Suriname node gemist wordt.
In het hoofdstuk over recht en investeren bespreekt hij drie aspecten die voor de
vormgeving van het recht van groot belang zijn: de kleinschalige economieën, de
globaliserende wereldeconomie en de slechte reputatie van het Caraïbisch gebied in
kringen van investeerders. In het hoofdstuk over het investeringsklimaat behandelt
hij de rol van de overheid als normsteller en normhandhaver. Ook komt in dit
hoofdstuk een aantal indicatoren van het investeringsklimaat aan de orde die voor
buitenlandse investeerders van belang zijn: rechtszekerheid, rechtspraak,
bestuurstransparantie, criminaliteitsbeheersing en politiële waarheidsvinding.
Het thema recht en sociale relaties komt in hoofdstuk 6 aan de orde. De auteur
ruimt in dit hoofdstuk een belangrijke plaats in voor het West-Indische familierecht
en het West-Indisch familiesysteem in relatie tot het Burgerlijk Wetboek. Hij
constateert bij de wetgever een gebrek aan inlevingsvermogen met betrekking tot
zaken die samenhangen met dit familiesysteem, zoals de positie van concubines
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(buitenvrouwen) en buitenechtelijke kinderen (buitenkinderen). De rechter wordt in
de praktijk geconfronteerd met een dilemma: de wet toepassen (rechtspraak) of een
voor het rechtsgevoel bevredigende oplossing zoeken (geschillenbeslechting). Voor
de Antilliaanse rechter is het Europese mensenrechtenverdrag een middel om de
wetgeving op dit punt te passeren. Voor de
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Surinaamse rechtspraak zou, volgens Munneke, in de toekomst het Amerikaanse
mensenrechtenverdrag een bruikbaar instrument kunnen zijn voor rechtsvernieuwing.
Ook gaat Munneke in dit hoofdstuk in op de eigen leef- en verwantschapsvormen
bij de bewoners in het binnenland die los staan van het geldende familierecht en op
de afwezigheid van gespecialiseerde overheidsrechtbanken met betrekking tot
geschillen die zich binnen deze stamverhoudingen op het terrein van
familieverhoudingen voor zouden kunnen doen.
In hoofdstuk 7 (recht en politiek) bespreekt Munneke de vertrouwensrelatie (of
eerder het gebrek aan vertrouwen) tussen de politici of de bestuurders en de burgers.
Het wantrouwen jegens de politiek staat volgens Munneke haaks op het democratische
principe van regeren dat slechts door communicatie kan worden overwonnen. In dit
hoofdstuk werkt de auteur verder de vraag uit waarom staatsrechtelijke
communicatiekanalen in de drie landen niet fungeren als basis voor een
vertrouwenwekkend politiek bedrijf.
In zijn slotbeschouwing (hoofdstuk 8) gaat de auteur in op het vraagstuk van het
in snel tempo verdwijnen van saamhorigheid (sociale cohesie) rondom
gemeenschappelijke idealen. In de rechtsorde van de Antillen, Aruba en Suriname
zijn deze idealen verankerd als principes van natuurrecht (oprechtheid en veiligheid)
en van cultuurrecht (vrijheid en gelijkheid). De auteur ziet de bijdrage van de
rechtsorde aan sociale cohesie in een consequente handhaving van het natuur- en
cultuurrecht in gevallen van normschending zoals bij roddel, politiek geweld,
vermogensdelicten et cetera. Afwezigheid van vervolging bij beschuldigingen rond
corruptie, laster en politiek geweld bepalen voor een belangrijk deel de huidige
politieke en juridische mores in deze drie landen.
Recht en samenleving is geen typisch juridisch leerboek geworden. Het is een voor
een breed publiek toegankelijk boek waarin op heldere wijze en in een prettig leesbare
stijl de rol van het recht in en de dienstbaarheid van het recht aan een civil society
voor het voetlicht worden gebracht.
Hans Ramsoedh

Inez van Dullemen, Maria Sibylla: een ongebruikelijke passie, De Bezige
Bij, Amsterdam 2001. 259 pp. ISBN 9023470761, 259 pp., prijs €20,00.
Het leven van Maria Sibylla Merian is voor schrijvers blijkbaar een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Bekend is uiteraard Maria Sibylla Merian, het epische gedicht
uit 1946 van Bertus Aafjes. De Duitse auteurs Olga Pöhlmann en Werner Quednau
schreven beiden een roman met de titel Maria Sibylla Merian (1935, resp. 1961).
Dieuwke Winsemius kwam met De vlindervrouw (1993). Van de vele studies over
leven en werken van Maria Sibylla Merian kunnen Verborgen paradijzen van J.
Stuldreher-Nienhuis (1944) genoemd worden, het recentere Seidenraupe,
Dschungelblüte van Charlotte Kerner (1992), de belangrijkste studie over Merian in
Suriname: Maria Sibylla Merian in Surinam (1982) van Elisabeth Rücker en William
Stearn, en tenslotte de prachtige catalogus die onder redactie van Kurt Wettengl
verscheen bij gelegenheid van de Merian-tentoonstelling in het Haarlemse
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Teylersmuseum in het voorjaar van 1998. Het was deze expositie die opnieuw een
auteur op het spoor van Merian zette, en zeker niet de eerste de beste: de veelvuldig
bekroonde Inez van Dullemen kwam met de roman Maria Sibylla: een ongebruikelijke
passie (2001).
Van Dullemen volgt het levensverhaal van Maria Sibylla Merian, zoals dat in grote
trekken
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bekend is: haar jeugd en eerste tekenproeven in Frankfurt, haar weinig gelukkige
huwelijk met Johann Andreas, hoe zij zich aansloot bij de Labadisten in Wieuwerd,
zich na enkele jaren aan de wurggreep van de sekte onttrok en met haar dochter de
boot nam naar Suriname. Zij zou er van 1699 tot 1701 blijven en er vele planten en
dieren (vooral insecten) minutieus in beeld brengen, resulterend in het
wereldberoemde Metamorphosis insectorum Surinamensium (een reproductie op
verkleind formaat met alle platen, maar met uitsluitend de Nederlandse teksten en
Engelse samenvattingen verscheen in 1982 bij de Walburg Pers). De schrijfster heeft
deze levenslijn aangevuld met een fictioneel relaas van de trotse Kwasiba die uit
haar Afrikaanse dorp wordt weggeroofd, als slavin naar de West wordt gevoerd en
uiteindelijk bij Maria Sibylla Merian terechtkomt. Samen maken zij een tocht naar
de compleet in verval geraakte plantage Providentia, die idealistische Labadisten
diep in het binnenland hebben opgezet. Merian komt zelf doodziek van de tocht terug
en neemt op de terugreis naar Holland haar slavin mee. De laatste heeft dan inmiddels
zo'n belangrijke rol in het verhaal toebedeeld gekregen, dat de roman eigenlijk niet
helemaal goed gedekt is met de huidige titel.
Over het leven van ‘de vlindervrouw’ is niet zo verschrikkelijk veel bekend. Het
is misschien juist wel om die reden dat haar leven voor schrijvers met veel
inlevingsvermogen een uitdaging betekent. En inlevingsvermogen heeft Van
Dullemen: ze zit even dicht op de psyche van haar karakters als Merian op de insecten
die zij met haar fijnste penselen schilderde. De auteur schrijft vanuit het perspectief
van telkens een ander personage en weet zo de beweegredenen en emoties van de
personen ragfijn uit te tekenen; alleen de verhaaldraad van Merians dochter blijft
wat bleekjes en onaf. De geschiedenis van de Middle Passage van Kwasiba en haar
radeloosheid bij de dood van haar kind daarentegen werd een aangrijpend relaas, dat
meer van de geschiedenis duidelijk maakt dan alle feiten in honderd
geschiedenisboeken dat kunnen. Waarom is dit verhaal vanuit een zwart perspectief
niet door een Surinaams auteur te boek gesteld, in plaats van al die lauwe
liefdesgeschiedenisjes tussen planterszonen en hun liefjes? Van Dullemen maakt
ook vanaf de eerste pagina duidelijk waarom aan een historische roman geen andere
normen moeten worden gesteld dan aan andere literatuur: het is de stijl, de taal, de
vorm die een boek tot literatuur maakt, en die talige vormgeving is in het geval van
Maria Sibylla prachtig. Kijk wat Kwasiba overdenkt: ‘Ik wilde een afscheidsgroet
zenden naar mijn moeder, naar Osjallo, maar mijn geest lag als een verlamde vogel
in mijn schedel.’ (114) En een schitterende vondst geeft de Heart of darkness-achtige
scène van de ijlende Merian diep in het regenwoud, die haar klamboe bekijkt als het
spinsel van de zijderupsen die zij zelf tekende: ‘Nu hing zij hier zelf als een cocon
in afwachting om herboren te worden. Herboren in de laatste fase van haar leven.’
(256)
Een auteur van historische romans mag uiteraard scènes en dialogen verzinnen,
en zelfs een hele persoon wanneer die een tijdsperiode extra reliëf geeft. Maar afgezet
tegen ‘normale’ romans, mag aan het genre één bijzondere eis gesteld worden: die
van historische accuratesse. Over de gehele lijn rijst het einde van de 17de eeuw op
een acceptabele wijze uit Maria Sibylla op, maar bij nauwkeurig toekijken, blijkt het
toch op veel plaatsen te zijn misgegaan. Dat begint al bij de nadering van de kolonie
Suriname: Van Dullemen meent dat de zee daar indigoblauw en ‘tot op grote diepte
doorschijnend’ is, en ze verraadt daarmee dat ze Wij slaven van Suriname goed heeft
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gelezen, want wat schrijft De Kom over de Surinamerivier? Die is ‘lichtblauw en tot
op groote diepte doorschijnend’. Maar het water is daar helemaal niet blauw, maar
geel-bruin en zeer troebel! Braamspunt is
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nooit een slavendepot geweest (132), maar een zandaanslibbing aan de monding van
de Surinamerivier. Het Fort Zeelandia ligt niet aan die monding, maar 17 kilometer
verderop, direct tegen de stad aan. Slavenverkopen vonden niet plaats op de
binnenplaats van het fort (134). Een matrozenpont vervoerde geen passagiers, maar
alleen goederen (161), een tentboot was niet met een zeil bespannen, maar had een
ruime kajuit (183). Om Providentia te bereiken, hoefde je geen stroomversnellingen
te passeren (185). Op de plantage Meerzorg is nooit koffie verbouwd zoals Van
Dullemen schrijft (137), maar alleen suiker, en het was niet de groenhart die werd
aangeplant als schaduwplant voor de koffiestruiken (175), maar de koffiemamaboom.
De functie van de spin Anansi in het Caraïbisch gebied is complex, maar dat hij
‘verdooft met vergetelheid’ (155) is wel het laatste wat van deze snaak gezegd kan
worden. De beet van de bosspin is wel pijnlijk, maar niet verdovend, en overigens
maakt deze zwarte bosspin geen web of lange draad, zoals Van Dullemen meent,
maar een soort koker van waaruit prooien worden opgewacht. Wij wensen de
historische figuren alsnog een smakelijk en moedig eten met hun ‘manihotknollen’
(194), maar hopen dat ze toch maar gewoon, zoals de mensen nu nog, voor de cassave
hebben gekozen.
Van Sommelsdijck, zo meldt Van Dullemen op p. 49, werd in 1688 vermoord ‘in
Pramorbo, Stad van de Bloemen zoals de Indianen de stad gedoopt hadden.’ Het is
bekend dat er in de vroegste fase van de kolonisatie een tiental varianten van de naam
Paramaribo de ronde deed, maar juist deze ene ‘Pramorbo’ zit daar niet bij. In 1688
was bovendien de naam Paramaribo al ingeburgerd, zoals bijvoorbeeld te zien is in
de plakkaten uit dat jaar, die door Schiltkamp en De Smidt in 1973 zijn gepubliceerd.
Het doet dan ook potsierlijk aan dat Van Dullemen ook later vast blijft houden aan
haar naam van eigen vinding. Hetzelfde kan gezegd worden van de naam Thorarica:
ook daarvan zijn verschillende varianten in omloop geweest, maar nooit de variant
van Van Dullemen: Thorararica (heeft de schrijfster soms een stotteraar als informant
gehad?)
In het geval van een boek over Maria Sibylla Merian mag een bijzondere eis zijn
dat de fauna en flora adequaat zijn beschreven, en juist op die gebieden zijn inmiddels
tal van naslagwerken beschikbaar. Maar in de tropische kas van Van Dullemen vliegt
en kruipt heel wat merkwaardigs rond. Paradijsvogels, salamanders, aardvarkentjes
en koninginnepages kwamen nooit in Suriname voor, vroeger niet, nu nog niet. Met
de vaak voorkomende ‘alligator’ zal Van Dullemen wel de kaaiman bedoeld hebben,
terwijl de rode mieren (201) toch echt wit waren. De zeetong is zoals alle tong niet
‘geschubd’ (125). De morpho-vlinder fladdert overal rond in het verhaal, maar doet
dat nooit hoog in de bomen (203), omdat het juist een laagvlieger is. Evenmin zitten
hoog in de boomtoppen de passiebloemen (127), de ananas groeit niet aan een boom
maar op de grond (224) en spijtig is dat ‘zuurzakbosjes’ (148) helemaal niet bestaan.
Van Dullemen zondigt ook tegen een historisch correct beeld, door allerlei planten
te ontwaren die rond 1700 nog niet in Suriname voorkwamen: de koffie, de kouseband,
de acacia, de fajalobi en de mahonie. Tot haar troost kan nog worden opgemerkt dat
de schrijfster in de lange traditie van stadse broekschijterds die afschrikwekkende
beelden hebben geschetst van het Surinaamse bos, niet de minsten onder de
Surinamers aan haar zijde mag weten: ook Albert Helman bibberde al bij het zien
van de eerste boom en verzon het ene beest na het andere dat, zo het al bestond, nog
nooit aan de Amerikaanse van de oceaan had rondgezworven.
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Een herziening van Van Dullemens historische roman zou het tot het meesterwerk
kunnen
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maken, dat het met de schrijverspen van deze rasschrijfster nu net niet is geworden.
Michiel van Kempen*

Lucienne Stassaert, De lichtvoetige amazone: Het geheime leven van Aphra
Behn, Davidsfonds/Literair, Leuven 2000.
ISBN 90-6306-418-7, 159 pp., prijs €16,50.
‘Mijn mooiste verhaal’ noemt Aphra Behn haar Oroonoko in de fictieve dagboek
fragmenten die de Vlaamse schrijfster Lucienne Stassaert te boek stelde onder de
titel De lichtvoetige amazone: Het geheime leven van Aphra Behn. Het is 1689 en
kort voor haar dood kijkt Behn terug op een tumultueus leven en op haar jeugd in
Suriname: ‘O, hoeveel heimwee komt er nu opeens in mij op naar al de zwoele geuren
van Suriname. Het was daar altijd lente. Tussen de bloesems van april bloosden de
rijpe vruchten op de heuvel van Sint-John, waar ik de rivier dag en nacht hoofde
tekeergaan als een grommend beest in een diepe afgrond. Schepen voeren voorbij schepen met een vracht negerslaven die in Thorarica per opbod zouden worden
verkocht: vrouwen, mannen en kinderen. [...] Wie van mijn collega's heeft er zich
ooit om de slavenhandel bekommerd? Oroonoko, dat is mijn verhaal. Mijn afscheid
van Suriname.’ Deze passage staat op pagina 147, amper zeven pagina's voor het
einde van het verhaal. Eerder heeft Behn in haar dagboeken Suriname maar zeer
terloops vermeld en ook na pagina 147 wordt er nergens meer op Suriname of Behns
belangrijkste werk teruggekomen. Dat is nogal merkwaardig, omdat er op de flap
van het boek toch ook nadrukkelijk staat: ‘Als eerste kwam ze op tegen de
slavenhandel.’
Ik wil niet verhullen dat deze historische roman mij nogal heeft teleurgesteld,
omdat ook het woord ‘amazone’ in de titel hoe dan ook suggereert dat Aphra Behns
connectie met Suriname er een belangrijke rol in speelt. Stassaert concentreert zich
echter op alle politieke verwikkelingen in Engeland en de invloed die die hebben
gehad op het leven en het toneelwerk van Aphra Behn. Behn werkte als spionne in
Antwerpen en kreeg haar informatie van de dubbelspion William Scot, met wie zij
in Suriname een relatie had gehad. Terug in Engeland probeerde zij zich staande te
houden met de toneelopdrachten die zij van het hof kreeg. Voor toneelschrijvers was
het een hard bestaan. Zij moesten de weg zien te vinden in de doolhof van intriganten
en maitresses die de koning omringden. Op nauwelijks verhulde wijze en met een
bijzondere openhartigheid in erotische zaken zette Aphra Behn het publiek een spiegel
voor. Zelf lustte ze er trouwens ook wel pap van, al trof ze het niet met haar grote
liefde voor de republikein John Hoyle die liever een schone knaap aan zijn degen
spietste. Velen die het verhaal bevolken, trachtten zich van hun geslachtsziekten te
ontdoen met geneeskrachtige baden en Behn zelf overleed naar alle waarschijnlijkheid
eveneens aan een venerische ziekte.
Het 17de eeuwse Engeland geeft een uiterst complex decor aan dit boek: de tijd
van vooruitstrevende maar niettemin puriteinse Whigs, van conservatieve Tories die
de libertijnse koning Charles II steunden, van Cromwell en papisten, van oorlogen
*

met dank aan Jan van Donselaar voor zijn aantekeningen over flora en fauna
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met Holland en de Glorious Revolution. Een lezer moet wel ontzettend goed ingevoerd
zijn in de Engelse geschiedenis om te kunnen volgen waarom Behn bepaalde keuzes
maakt, voor wie zij is en tegen wie. Wat dat betreft geeft de korte inleiding van
Stassaert onvoldoende houvast, en kan men nog liever het nawoord lezen dat Albert
Helman schreef bij zijn vertaling Oroenoko of de Koninklijke Slaaf (1983). Het
verhaal gaat volgens mij op dit punt
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de Londense mist in: Stassaert geeft achter in haar boek korte biografieën van maar
liefst vijftig personen die het pad van Aphra Behn kruisten. Dat is op een verhaal
van 154 pagina's veel te veel, je weet op een gegeven moment totaal niet meer wie
nu wie is, te meer daar van de uiterlijke verschijning van de personen hoogst zelden
iets wordt gezegd. Het genre van het gefictionaliseerde dagboek kent gewoonweg
teveel beperkingen om zo'n complex verhaal neer te zetten. Ik zeg niet dat Stassaaert
niet in de huid van Aphra Behn is gekropen, misschien heeft ze dat juist zo goed
gedaan, dat allerlei zaken die voor Behn niet gezegd hoefden te worden, ook niet
gezegd worden, waardoor de lezer het spoor bijster raakt.
Misschien moet Stassaert nu vanuit een ander perspectief ook het werkelijke
‘Surinaamse’ verhaal van Aphra Behn eens gaan vertellen. In die richting heeft de
schrijfster zich klaarblijkelijk nauwelijks georiënteerd. Aprilbloesems in Suriname:
zijn we in de war met Japan? Een heuvel tussen Thorarica en de monding van de
Surinamerivier? En dan een grommende rivier in de afgrond? Het wordt hoog tijd
voor een reisje Antwerpen-Paramaribo. En dan moet het verhaal achter Oroenoko
maar eens uit de doeken gedaan worden: want Oroonoko, or The Royal Slave, dat is
hèt verhaal van Aphra Behn, dat zegt ze toch ook zelf?
Michiel van Kempen

Stuart K. Rahan en Jörgen Raymann, Mama mama, kijk buurvrouw. Jörgen
Raymann's alter ego Esselien van Doornengat, Conserve, Schoorl 2001.
ISBN 90 5429 126 5, 153 pp.
Laten we voor alle duidelijkheid maar beginnen met te stellen dat dit boek geen
literatuur is en dus ook niet als literatuur beoordeeld hoeft te worden. Het gaat om
divertissement, en de omslagfoto van cabaretier Jörgen Raymann in een travestierol
- uiteraard die van Esselien van Doornengat uit de ondertitel van het boek - bevestigt
dat nog eens ten overvloede. Het wordt dus lachen voor de massa's die houden van
een jongeman in een jurk die met een gemaakt stemmetje een volksvrouw imiteert.
Nu is het merkwaardige dat het vertelde verhaal toch voortdurend de neiging heeft
serieus te willen zijn. Esselien van Doornengat is een vrouw die bewogen wordt door
haar drang tot overleven én door haar altijd opspelende hormonen. Zo heeft zij een
hele reeks mannen aan haar bed voorbij zien gaan, en al die geschiedenisjes, de
erotische strapatsen die daarbij horen en de kinderen die die voortbrachten, passeren
een voor een de revue. Op gevorderde leeftijd (maar nog altijd met draaiogen voor
aantrekkelijke mannen) bezoekt Esselien Nederland, op zoek naar haar zuster Lena.
Deze blijkt al dertien jaar in een flatwoning te worden vastgehouden door haar
schoondochters, zodat zij voor de kleinkinderen zorgt terwijl de schoondochters
prettig kunnen gaan stappen. Of dit een waarschijnlijk verhaal is in het leven van
een zelfbewuste, politiek actieve vrouw, doet er niet toe, want het gaat om een
amusementsboek. Lena wordt door haar zuster bevrijd en samen trekken de
dames-op-leeftijd Amsterdam in, waar zij natuurlijk hoogstverontwaardigd boelers
elkaar zien kussen en in de hoerenbuurt een buurmeisje achter het raam zien zitten
van wie in Suriname gezegd wordt dat ze zo goed studeert. De vraag of het zo leuk
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is om te spotten met iemand met een hazenlip, of over een Chinees die natuurlijk
een kleine lul heeft: clichés te over, maar het geeft niet, want het is amusement. Dat
het boek barst van de taalfouten, foutieve samentrekkingen, verkeerd gebruik van
werkwoordstijden, stijve boekentaal-dialogen: allemaal niet erg. Dat een snodder
een snorder moet zijn, een babun een babu, dat er op de Zeedijk geen hoeren zitten,
dat voorbijgan-
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gers onmogelijk aan iemands gezicht kunnen zien of die een Surinaams of Nederlands
paspoort heeft, dat er geen tientallen standbeelden van blanken in Paramaribo staan,
en zo nog duizend ongerechtigheden meer: wat geeft het?
Toch zijn er twee goede redenen waarom al die zaken er wel toe doen. De eerste
is dat het boek zelf voortdurend de indruk geeft wel degelijk meer te willen zijn dan
een stukje amusement in smakelijk Surinaams Nederlands. Het verhaal is zeker geen
satire, en ook geen cabarettekst, het wil ook het relaas zijn van een vrouw met al
haar verdriet en tegenslagen. De passages over Esseliens zoon die homofiel is en dit
pas heel laat durft toe te geven tegenover zijn moeder en broers, het verwijzen naar
de moord op politie-inspecteur Goodings of de zelfmoordpoging van Lena zijn wel
degelijk ernstige passages. Zo zijn er meer stukken die zich slecht verdragen met de
rondgestrooide grappen en grollen. Het boek hinkt voortdurend op twee gedachten.
Het durft niet consequent ironisch, sarcastisch of persiflerend te zijn, maar het bewijst
ernstige zaken ook geen dienst door die in zo'n context te zetten dat de lezer die
erover wil nadenken zich in de maling genomen voelt.
De tweede reden is dat een bureauredacteur met een beetje liefde voor zijn vak
zonder veel moeite een zo veel beter boek uit het typoscript had kunnen halen. Het
meeste van wat er fout gaat, zit op het niveau van het schoolopstel, eerste of tweede
klas MULO. Met een goede correctie had het boek niet opeens veel diepgang
gekregen, maar als boek dat duidelijk geschreven is voor een Surinaams goedlachs
publiek, was het tenminste niet zo godsgruwelijk onbeholpen uit zijn taal gekomen.
Dan konden Rahan en Raymann tot de erfgenamen van Rappa zijn uitgeroepen.
Een oud humorprocédé is natuurlijk om te lachen met de dommigheden van de
mensen, er zitten ook wel enkele goede moppen in de tekst, maar denk je eens in
met hoeveel geestigheid en oprecht meegevoel zo'n kleurrijk volkswijf als Esselien
door een auteur als Edgar Cairo zou zijn neergezet. Nee, dit mag ik niet schrijven,
want het gaat bij dit boek niet om literatuur, toch?
Michiel van Kempen

Rita Rahman, Liefdesgeuren, In de Knipscheer, Haarlem 2001. ISBN 90
6265 518 1, 175 pp.
Rita Rahman, in 1952 op Aruba geboren maar in Suriname opgegroeid en sinds 1980
in Nederland en elders gevestigd, leerde ik als schrijfster kennen van het in 1970 met
de Van der Rijnprijs bekroonde verhaal Tra tamara, een bij herlezing anno 2002
ontroerend naïeve weerslag van de optimistische houding van een politiek bewuste
Surinaamse jonge vrouw die er wat van wilde maken voor haarzelf en haar land aan
de vooravond van de onafhankelijkheid. We zijn door de ervaring inmiddels wat
cynischer geworden en dat is ook Rita Rahman in haar nu zoveel jaren later
verschenen volwassen roman Liefdesgeuren.
Rita Rahman werd in Aruba geboren. Maar we kunnen over Liefdesgeuren niet
schrijven als over een nieuwe Arubaanse roman. Als je alleen het biografische
indelingscriterium van de navelstreng laat gelden, zoals zo vaak gedaan wordt, krijg
je aantoonbaar grote onzin.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

Met haar scherp kritische analyse van de jongste Surinaamse geschiedenis valt
Liefdesgeuren te vergelijken met Astrid H. Roemer's trilogie Gewaagd leven (1996),
Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1998). Recent zijn er in relatief korte tijd
een aantal romans verschenen van vrouwelijke auteurs, zoals Annel de Noré: De
bruine zeemeermin (2000); Mala Kishoendajal: Dame Blanche (2001) en Cándani:
Oude onbekenden (2001). Van hen woont alleen Annel de Noré in Suriname, de
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andere twee verblijven in Nederland. De migranten-auteurs nemen elk voor zich
standpunten in ten opzichte van migratie en het verleden: het in het reine willen
komen met het persoonlijke verleden en remigratie naar Suriname, de Hindostaanse
immigratie en de specifieke migrantenpositie in Nederland en de historische en
recente relatie tussen Suriname en Nederland. Rita Rahman schrijft op haar beurt
over de algemene verantwoordelijkheid die iedereen voor het verleden draagt door
het als perspectief voor de toekomst te aanvaarden. Koloniale en recente historie
spelen een dominante rol, waarbij de literaire uitwerking nogal gecompliceerd is
doordat er diverse stemmen klinken.
In 1858 werd een blanke domineesdochter uit de kolonie verbannen omdat ze
‘vleselijke conversatie’ met een neger had gehad. Terug in het moederland en
inmiddels een half jaar getrouwd met een dominee in Middelburg, werd ze in 1859
in de taal van de archieven alsnog ‘verlost van enen mulattenzoon’. Het kleurlingetje
werd snel en geruisloos via een Amsterdams weeshuis naar Suriname verscheept,
waar het echter pas na jaren zwerven arriveerde - een land waar zijn navelstreng niet
begraven was!
Rita Rahman tekent de mulat als een cultureel ontheemde moderne migrant: ‘Het
kind sprak vele vreemde woorden, maar kende geen enkele taal. Het mulattenkind
had vele vaders en vele godsdiensten afgewisseld maar had geen beschaving. Het
kind had vele havens aangedaan maar was nergens thuis.’
Deze koloniale schande en vloek uit het voorgeslacht moet tenietgedaan worden
door achterkleindochter Myrna, milieuactiviste en biologe. Uit oude archieven traceert
ze de stamboom en komt daarbij uit op een kinderloze, na twaalf jaar huwelijk
gescheiden Nederlandse staatssecreatris Arno als nakomeling van een halfbroer van
het mulattenkind. De twee ontmoeten elkaar en onderhouden regelmatig contact.
Zodra Myrna van deze Arno in verwachting raakt, is ze in staat de beide nazaten,
zwart en blank, met elkaar te verbinden en de navelstreng naar zijn oorsprong terug
te brengen.
Het zal duidelijk zijn dat Rita Rahman met dit koloniale motief een allegorisch
verhaal heeft geschreven, waaraan eerder een abstract idee dan de karakterisering
van mensen van vlees en bloed ten grondslag ligt.
Met het bovenstaand gegeven dat pas helemaal aan het einde zijn ontknoping
vindt, zijn er verhalen in het verhaal verweven. Staatssecretaris Arno lijdt aan
slapeloosheid en Myrna lost die op door als een omgekeerde Sheherazade verhalen
te vertellen, die de staatssecretaris in slaap moeten wiegen. Een interculturele
slaaptherapie om het historische geweten van de politicus te sussen.
In Myrna en Arno ontmoeten en botsen twee persoonlijkheden, twee landen, twee
culturen. Myrna's verhaal van antropoloog A(ndre) en S(andra) en hun relatie tot de
links-politieke remigrant, de medicus Eric Pols, behelst de politieke geschiedenis
van haar land van de jaren voorafgaande aan de onafhankelijkheid en daarna tot en
met zijn militaire dictatuur en de decembermoorden. Iemand die op de hoogte is zal
delen van de vertelling als een sleutelverhaal kunnen herkennen, inclusief diverse
personages. Het is daarbij wel ironisch dat A en S hun verhaal vertellen, veilig ver
weg van Suriname, elfhoog in een flat in de Bijlmer.
Myrna's therapeutische verhalen gaan over een persoonlijke speurtocht van twee
jonge, politiek bewuste mensen naar hun verleden tot waar hun levens elkaar kruisen.
Dit episodische verhaal in een verhaal werkt naar een aantal kanten: het moet allereerst
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de staatssecretaris helpen ‘in slaap te vallen’. Dat zou kunnen omdat Myrna laat zien
dat na de onafhankelijkheid de eigen machthebbers het er bepaald niet beter van
hebben afgebracht dan de Nederlanders daarvoor.
Myrna wijst Arno op zijn historische ver-
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antwoordelijkheid: ‘Het wordt tijd dat jullie het verleden onder ogen zien. Het
verleden met ons. De slavenhandel als bloeitijd van jullie beschaving en de slavernij
als ondergang van onze beschaving.’ Arno relativeert het onontkoombare belang van
het verleden: ‘Toekomst heeft een herkomst. Maar ook niet meer dan dat. De rest
moeten jullie zelf maken, of je voorouders nou slaven waren of slavenhandelaars.’
Maar hij zal zijn geweten toch moeilijk kunnen sussen met de gedachte dat hij als
Nederlandse politicus geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor de recente
ontwikkelingen in Suriname.
De verhalen bieden Rita Rahman ook nog de gelegenheid af te rekenen met de
marxistische vrijages die in Suriname voor en na de onafhankelijkheid opgeld hebben
gedaan. Omdat Myrna haar verhaal via twee vertellers doet, wier ervaringen elkaar
op een gegeven moment kruisen, kan ze bovendien twee kanten van de recente
Surinaamse geschiedenis laten zien: die van de daders en die van de slachtoffers.
Myrna wil als tegenprestatie voor haar verhaaltherapie kennis maken met Europa
nu ze daar tijdelijk verblijft. Ze wil een zoektocht ondernemen naar het Europese
element in haar: ‘Ik wil weten wat jullie van ons meenamen in de afgelopen
vijfhonderd jaar. Ik wil weten waarom na jullie vertrek de dingen niet beter werden.
Ik wil iets mee naar huis nemen dat kan bijdragen aan het inblazen van nieuw leven
aan ons erfgoed.’
Met haar opdracht moet Myrna de oude tweespalt tussen wit en zwart, tussen
meesters en slaven en de ‘vijandschap tussen het zaad van de vader en de buik van
de moeder, tussen hun god en onze god’ herstellen. Dat lukt wel voorzover het een
oud ritueel betreft. Het lukt niet omdat het Myrna wegens de verkeerd toegepaste
abortus onvruchtbaar maakt. Het lijkt alsof Rita Rahman wil zeggen: neem
verantwoordelijkheid voor het verleden door het te (er)kennen, hoewel het nooit
ongedaan gemaakt kan worden. En is de op het laatst zo snel tot stand gekomen en
doorgedrukte onafhankelijkheid van Suriname ook niet als een vorm van abortus te
beschouwen?
Rita Rahman heeft met Liefdesgeuren van een bekend thema door haar
ontraditionele vormgeving en vertelwijze een interessante roman gemaakt, waarbij
het jammer is dat de corrector zoveel taal- en drukslordigheden over het hoofd heeft
gezien.
Wim Rutgers

Francis Vriendwijk, Pikin Todo en Pikin Sneki, een Surinaams vertelsel,
met illustraties van Reginald Kartowirjo, Paramaribo, derde druk mei 2001.
15 pp.
Marijke van Mil, Kikkertje & Slangetje, met een omslagillustratie van Marijke
van Mil, Vassallucci, Amsterdam 2001. ISBN 90 5000 601 9, prijs €11,34.
Met het kinderverhaal, respectievelijk getiteld Pikin Todo en Pikin Sneki en Kikkertje
& Slangetje hebben Francis Vriendwijk en Marijke van Mil een bekende fabel uit
de orale traditie nieuw leven ingeblazen, door het voor kinderen in bewerkte vorm
te vertellen. In hun bekende Suriname Folk-Lore namen Melville J. Herskovits en
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Frances S. Herskovits het verhaaltje al in 1936 op p. 280 en 281 in het origineel
Sranan op, waarbij aan de Engelse vertaling ‘Enemy Playmates’ werd toegevoegd.
En daar gaat het in het verhaaltje om. De kleine kikker en slang zijn dikke vrienden
en spelen samen tot op een kwade dag Slangetje bij zijn moeder komt klagen dat hij
honger heeft. De moeder verwijt haar kind dat hij met zijn eten speelt in plaats van
het op te peuzelen. Waarna de moraal volgt: God voor allen, alle mensen voor zichzelf.
Verloren onschuld is een bekend literair topos: vriend-
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schap verdwijnt zodra de onschuldige kindertijd voorbij is.
Francis Vriendwijk is met haar bewerking het dichtst bij het oude verhaal gebleven.
Waar de oude versie alleen van Slang uitgaat, geeft Francis Vriendwijk evenwel ook
de Kikkerkant van de medaille. Moeder Kikker waarschuwt haar kind dat hij, nu hij
groter wordt, zeker op een dag zal worden opgegeten. Het betekent het onherroepelijk
einde van een mooie vriendschap.
Marijke van Mil heeft haar versie in een vrijere vorm bewerkt. Ze heeft de setting
vernederlandst en het verhaaltje gepedagogiseerd door in strijd met de traditionele
fabel de kinderen toch te laten doorgaan met hun spel. Slangetje eet Kikkertje bij
hun eerste ontmoeting wel tien keer op maar spuugt hem telkens weer uit. Als moeder
Kikker dit hoort waarschuwt ze haar kind nooit meer met de kleine slang te spelen.
Moeder Slang stuurt haar kind zonder eten naar bed als ze hoort hoe dom die geweest
is de kleine kikker telkens weer uit te spugen. De volgende dag eet kleine Slang eerst
twee broden, waarna de twee toch weer met elkaar kunnen spelen: ‘Zo waren ze toch
nog vriendjes. En het zou heel lang goed gaan.... zolang Slangetje zijn twee broden
maar opat...’
Marijke van Mil wist haar verhaal bij Vassallucci te plaatsen, wat een luxe uitgave
met prachtige F tekeningen tot gevolg had. Het boek in groot formaat is een feest
om te zien. Maar de uitgave van Francis Vriendwijk zit ook stevig in een harde kaft
en heeft in eenvoudiger vorm ook heel sprekende illustraties. Beide boekjes zijn een
aanwinst voor de kinderliteratuur. Door de verschillende uitwerking van het oude
orale gegeven kunnen ze het best allebei tegelijk aan kinderen ter vergelijking worden
aangeboden. Dat kan een interessante discussie over natuurlijke vijanden en ware
vriendschap opleveren.
Wim Rutgers

Marieke Heemskerk, Driving forces of smalls-cale gold mining among the
Ndjuka Maroons: a cross-scale socioeconomic analysis of participation in
gold mining in Suriname. Dissertation, University of Florida, USA 2000.
195 pp.
Centrale vraag in dit proefschrift is waarom sommige mensen in kleinschalige
goudwinning gaan werken en anderen niet. Deze vraag wordt door de auteur
gekoppeld aan het theoretisch vraagstuk (risk theory) waarom mensen kiezen voor
een riskant en in ecologisch opzicht destructief bestaan. Het onderzoek spitst zich
toe op de Ndyuka, die volgens de auteur meer dan andere Marrongroepen in de
goudsector werkzaam zijn. De antropologe Marieke Heemskerk verrichtte voor dit
onderzoek veldwerk in diverse goudzoekerskampen in de goudzoekersregio Sella
Kreek en in de Ndyuka-dorpen Drietabbetje en Mooitaki aan de Tapanahoni rivier.
In het proefschrift gaat Marieke in op de explosieve groei van de Surinaamse
goudsector sinds de jaren tachtig van de 20ste eeuw en analyseert zij de participatie
van individuele Ndyuka daarbinnen. Deze participatie in de goudsector, die - zo toont
de onderzoekster aan - verschillen vertoont naar leeftijd, sekse en rijkdom, wordt
geplaatst tegen een internationale (namelijk de fluctuaties in prijzen van goud en olie

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

op de wereldmarkt) en nationale (hoge inflatie en werkloosheid in Suriname)
achtergrond.
In relatie tot de centrale vraag test Heemskerk meerdere hypotheses die zich, kort
samengevat, richten op risico en armoede, waarbij de rol van gender speciale aandacht
krijgt. De eerste hypothese voorspelt dat Ndyuka langer in goud mining zullen werken
als ze beter bestand zijn tegen de fysieke risico's die met goudwinning gepaard gaan
en betere toegang hebben tot reserve middelen (waarmee ze exploitatie-
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activiteiten zouden kunnen opstarten). De armoedehypothese veronderstelt dat Ndyuka
langer in de goudwinning werken als er meer personen economisch afhankelijk van
hen zijn en ze minder toegang hebben tot alternatieve vormen van arbeid.
Al vanaf het begin van de studie wordt de lezer gewaarschuwd: dit is geen
traditioneel antropologisch onderzoek zoals we dat doorgaans gewend zijn. Het
onderzoek integreert namelijk kwalitatieve en kwantitatieve methoden van data
verzameling en analyse, en combineert etnografie, participerende observatie en
besluitvormingsmodellen met econometrie. Hiervoor voert de auteur diverse
argumenten op, die mij er overigens niet van konden overtuigen dat het resultaat
beter zou zijn dan ‘traditioneel’ antropologisch onderzoek.
Mijn eerste reactie bij het lezen van de centrale vraag van dit proefschrift was:
alsof er onder deze onderzoeksgroep sprake zou zijn van een keuze! Personen die
bekend zijn met de situatie van het Surinaamse binnenland weten dat de
binnenlandbewoners, waaronder de Ndyuka, in feite helemaal geen keuze hebben.
Er is daar armoede, gebrek aan werkgelegenheid, scholing en opleiding; kortom
zowel Marrons als inheemsen woonachtig in het Surinaamse binnenland beschikken
nauwelijks over strategieën om uit de voor hen uitzichtloze situatie te komen. Werken
in de goudsector echter levert geld op, en vervult daarmee de behoefte op korte
termijn.
En inderdaad komt Marieke Heemskerk, via meerdere statistische analyses tot
diezelfde conclusie: goudwinning wordt niet gedaan door mensen die graag risico's
nemen; stereotypen als zouden goudzoekers avontuurlijke gokkers zijn blijken niet
valide. Risicogedrag is in feite een gevolg van armoede en marginaliteit, waarmee
de armoedehypothese dus stand houdt. Goudwinning blijkt het meest aantrekkelijk
voor arme mannen. De traditionele gender-verdeling en bepaalde andere culturele
waarden en normen binnen de Ndyuka samenleving spelen een belangrijke rol met
betrekking tot de (beperkte) rol die vrouwen spelen in de goudsector; zo wordt
vrouwen deelname in de goudsector belemmerd omdat zij onder andere de zorg over
kinderen hebben en in de goudkampen regelmatig zouden worden geconfronteerd
met seksuele intimidatie.
Een algemene les van deze studie is, zo stelt Heemskerk, dat armoede, gekoppeld
aan het ontbreken van mogelijkheden in werkgelegenheid ecologisch onverantwoord
gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevordert. De slechte sociaal-economische
situatie in Suriname heeft, in tegenstelling tot de internationale markt, dus zeker
invloed op de goudsector. Armoedebestrijding en verbetering van infrastructuur en
locale werkgelegenheid zal het aantal goudzoekers, en daarmee destructie van het
milieu doen afnemen.
Zoals gezegd vind ik persoonlijk dat de integratie van statistische analyses het
resultaat niet ten goede komt. Het proefschrift is er niet leesbaarder op geworden,
terwijl de bewijsvoering ook enigszins geforceerd overkomt. Liever had Heemskerk
meer narratives weergegeven, die inzicht geven in het leven van de mensen. De
veldwerkgegevens bevatten, voor zover ik kan beoordelen, interessante en nieuwe
aspecten, zoals de rol van gender in de goudsector, die wellicht in de toekomst nader
uitgewerkt en beschreven kunnen worden. Ik spreek daarmee de hoop uit dat er een
vervolg op dit proefschrift zal komen, daarmee beamend dat onderzoek naar de
goudsector zeker relevant is voor Suriname en inspeelt op een behoefte. In de woorden
van Heemskerk zelf: op het moment drijft de Surinaamse economie op kleinschalige
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mijnbouw en biedt het de armste segmenten van haar bevolking een vorm van
bestaanszekerheid. Echter, kleinschalige mijnbouw is ook de belangrijkste oorzaak
van de verwoesting van het bos. Begrip van de sociaal-economische factoren die
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de Marrons motiveren om goudzoeker te worden is van belang voor
beleidsontwikkeling dat een duurzaam gebruik van het Surinaamse Amazonewoud
bevordert. Dit proefschrift levert daartoe een belangrijke bijdrage.
Karin Boven

Roy Bhikarie, Het drama van begeerten, Uitgeverij Allmedia, Boekel 2000.
ISBN 90 5891 021 0, 120 pp., prijs €15,23.
De indrukwekkende titel Het drama van begeerten wekt de nieuwsgierigheid van de
lezer die geïnteresseerd is in filosofie, spiritualiteit of mystiek. De schrijver geeft
aan dat zijn boek pragmatische richtlijnen zal bevatten voor iedereen, en dat deze
zijn geëxtrapoleerd uit een intersectie van o.m. de algemene psychologie, de vedische
filosofieën, de oosterse godsdiensten, het christendom, de klassieke wijsbegeerte, de
westerse filosofie, de oosterse wijsbegeerte, de moderne fysica, de kosmologie en
de spectrumpsychologie.
Als de schrijver al deze kennis tot zich heeft genomen, heeft begrepen en
geïnternaliseerd en weet te systematiseren en uit te dragen, is het welhaast
onvermijdelijk dat we hier te doen hebben met een uniek, indrukwekkend en
waardevol boek.
Ik zal u niet langer in spanning houden. De schrijver maakt in zijn boek op geen
enkele wijze waar wat hij heeft beloofd. Het boek is niet veel meer dat een omgevallen
boekenkast met uitspraken en citaten uit een veelheid aan boeken en van diverse
auteurs. Dat maakt natuurlijk nog geen boek, hooguit een verzameling losse
uitspraken, die soms treffend en indrukwekkend zijn.
Ik heb het boek enkele malen gelezen en geprobeerd om iets van de inhoud te
begrijpen. Ik kon er zelfs na herhaald lezen van dit boek geen touw aan vastknopen.
Tot slot zegt de schrijver: ‘Ik hoop dat ik erin geslaagd ben op verantwoorde wijze
te laten zien dat de mensheid op een dieperliggend nivo konvergeert en dat vanuit
deze instellingen opstelling er geen reden is om in onmin met elkaar te leven Maar
het meest hoop ik dat U na het lezen van dit boek zich een beter mens gevoelt.’ Voor
mij geldt dat de schrijver mij dat, dat is die convergentie, niet heeft laten zien en ik
had ook niet het gevoel na lezing van het boek een beter mens te zijn geworden.
Ik wil niet volledig uitsluiten dat het boek een dusdanige diepgang heeft dat ik de
wijsheid in dit boek niet kan vatten. In het woord vooraf wordt dit boek overigens
door twee erudiete geleerden aanbevolen, prof. dr. H.E. Lamur (Director Cadela,
Universiteit van Amsterdam en (pater) dr. J. Vernooij, docent levensbeschouwelijke
vorming). Mijn mening over dit boek is kort en bondig: een chaotisch, warrig,
onsystematisch en weinig verhelderend boek. Het had wat mij betreft niet geschreven
hoeven te worden.
Edwin Marshall
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De Wilde Vogels van Paramaribo - Wild Birds of Paramaribo, Stinasu
Paramaribo 2000. ISBN 99914-9640-8, 100 pp., te bestellen via
stinasu@sr.net.
De Wilde Vogels van Paramaribo is een Nederlands/Engelstalige vogelcatalogus
met een selectie uit de beschrijvingen van Haverschmidt en Mees in hun boek Birds
of Suriname, toegespitst op de vogelwereld rondom Paramaribo. Het boek heeft een
handzaam formaat, en is stevig genoeg gebonden om in de jaszak of de rugzak te
worden meegenomen. De beschrijvingen van de vogels, hun gedrag, hun nestbouw
en hun voorkeursomgeving is kort en zakelijk. Heel behulpzaam is ook de soms zeer
nauwkeurige
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beschrijving (zelfs tot op straatnamen) van de voorkeursgebieden, waardoor
verwarring met gelijkende vogels wordt voorkomen.
Het lezen van het boek gaat helaas niet gemakkelijk. In de beschrijvingen wordt
nogal eens een telegramstijl gehanteerd, en de zinnen lijken soms aan elkaar geplakt
zonder dat er moeite is gedaan om er een goed lopende beschrijving van te maken.
Enig redactioneel werk, ook wat betreft taal en grammatica, zou wel op zijn plaats
zijn geweest.
In het gebruik viel op dat gekozen is voor een indeling naar vogelsoorten. Dat
levert nogal wat geblader op, ook omdat de prachtige kleurenplaten in het middelste
katern zijn geplaatst. De platen zijn wel voorzien van een verwijzing naar het nummer
van de beschrijving van de betreffende vogel, maar het paginanummer ontbreekt,
hoewel in de index beide zijn opgenomen. Een uitvouwbaar katern met daarin de
fraaie platen, met verwijzing naar de pagina van de beschrijving, waarnaast de tekst
kan worden gelezen, zou een uitkomst zijn.
Ondanks deze kleine tekortkomingen ten aanzien van de uitgave, is het voor zowel
de vogelliefhebber als voor de geïnteresseerde toerist een leuk boek. Tijdens mijn
bezoek aan de streek rond Paramaribo was het goed mogelijk om met behulp van dit
boek de vogels te herkennen en te onderscheiden. Waar het omgaat, het herkennen
en onderscheiden van vogels, is zeker mogelijk door de combinatie van de fraaie
platen met de tekst. Ook tijdens een tocht met een echte ‘bird spotter’ bewees de
inhoud zijn dienst. We konden alle ‘gespotte’ vogels herkennen en noteren. Daarvoor
biedt het boek overigens achterin een behulpzame checklist.
R.L. Diercks

Tim van der Avoird, Determining Language Vitality: The Language Use of
Hindu Communities in the Netherlands and the United Kingdom, the Printing
Office of the Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg 2001. ISBN 90 9015272
5, 297 pp., prijs €22,00.
Het gaat hier om een stevig boek. Het telt bijna 300 pagina's en is bovendien gedrukt
in een klein letterformaat. Het boek bevat een een studie naar de woordenschat en
het taalgebruik van de Hindostanen zowel in Nederland als in het Verenigd
Koninkrijk. Het is een sociolinguïstische studie. Dat wil zeggen dat in de studie zowel
sociologische als linguïstische begrippen en methoden worden gehanteerd.
Voor deze studie heeft Tim van der Avoird onderzoek vellicht onder 1023 personen,
885 in Nederland en 138 in het Verenigd Koninkrijk. In deze beide landen woont
een minderheid van ongeveer 100.000 mensen die hun wortels hebben in India. Voor
beide groepen geldt dat een groot deel van hen twee ingrijpende verhuizingen achter
de rug heeft. Een kwart van de Hindostanen - want zo noem ik ze voor het gemak
maar even - in Groot-Britannië is afkomstig uit Oost-Afrika en dan met name uit
Kenya, Oeganda en Tanzania. Hun voorouders, of zelfs enkelen van henzelf, waren
daar vanuit de Indiase deelstaten Panjab of Gujarat naartoe verhuisd. de Hindostanen
in Nederland zijn voor verreweg het grootste deel uit Suriname gekomen. Hun
voorouders, of ook bij hen sommigen van henzelf, waren afkomstig uit het oosten
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van Uttar Pradesh en uit Bihar. Zowel in Nederland als in Groot-Britannië bleven
velen van hen trouw aan de taal van hun voorouders, in Nederland aan het Sarnámi
en in het Verenigd Koninkrijk aan het Panjabi of Gujarati. Maar tegelijkertijd deden
en doen nog steeds tallozen hun best om ook het zogenaamde standaard-Hindi te
leren, de officiële taal van de republiek India.
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De schrijver heeft met zijn onderzoek drie doelen voor ogen. Allereerst wil hij een
beschrijving geven van het taalgebruik van de hindoe gemeenschappen in Nederland
en het Verenigd Koninkrijk. En in de tweede plaats wil hij aantonen dat
grensoverschrijdend onderzoek waarin data over vergelijkbare gemeenschappen
worden gecombineerd, vergeleken en gecontrasteerd een meerwaarde heeft. Ten
derde gaat hij in zijn studie in op het verschijnsel van taalverschuiving en op de
factoren die als determinanten in deze taalverschuiving kunnen worden beschouwd.
Van der Avoird heeft gekozen voor het Hindi, omdat er wereldwijd weinig
onderzoek naar wordt gedaan en omdat de Hindi-sprekende gemeenschappen heel
anders met hun taal omgaan dan de Turkse en de Marokkaanse. De Hindi-sprekende
gemeenschappen kunnen namelijk heel goed de taal spreken van het land waarin zij
wonen: Nederlands in Nederland en Engels in Groot-Britannië.
Hij heeft zijn studie aangevuld met de resultaten van twee andere onderzoeken.
Het eerste onderzoek is dat van M. Saxena, A Sociolinguistic Study of Panjabi Hindus
in Southall: Language Maintenance and Shift. Dit is een ongepubliceerde dissertatie
die in 1995 verdedigd werd aan de University of New York. Southall is een grote wijk
in Londen waar veel Panjabi's bij elkaar wonen. Het tweede onderzoek is verricht in
Suriname door Scheepers. Ook daarvan zijn de resultaten nimmer gepubliceerd. In
zijn onderzoek in Nederland heeft Van der Avoird de woordenschat en het taalgebruik
van Hindostanen die in steden wonen met een grote Hindostaanse gemeenschap,
zoals bijvoorbeeld Den Haag, vergeleken met die van Hindostanen in regio's waar
weinig anderen van Hindostaanse afkomst wonen. In het Verenigd Koninkrijk heeft
hij zich beperkt tot de laatsten, terwijl hij de gegevens uit de studie van Saxena
gebruikt om te kunnen peilen hoe het is bij de Hindostanen die in een omgeving
wonen waar wel veel andere Hindostanen zijn.
In het boek staat bovendien een paragraaf gewijd aan de Hindostanen die op het
eiland Mauritius wonen, gelegen in de Indische Oceaan. Opvallend is namelijk dat
deze Hindostanen thuis nauwelijks meer Hindi spreken. Daar spreken zij Engels of
Frans. Maar ondertussen is door hen met succes actie gevoerd voor onderwijs in het
Hindi op school. Dit Hindi gebruiken zij echter alleen in het kader van de
hindoereligie, dus in de tempel en tijdens rituelen aan huis. Verder is ook op Mauritius
de Indiase film van groot belang.
Bovendien wijst hij er in zijn bespreking van de Indiase achtergrond van de talen
van deze gemeenschappen op dat het ook in India heel normaal was om verschillende
talen naast elkaar te gebruiken. In het dorp sprak men de eigen dorpsvariant van de
landstaal, op school en in het kader van de overheid Hindi (of daarvoor Urdu), en
dan waren er nog velen die Engels konden spreken. Een situatie waarin iedereen één
taal sprak was in India niet gewoon. Bovendien was dat evenmin zo in Suriname en
in de landen van Oost-Afrika. Met andere woorden, de Hindostanen waren al voor
zij naar Europa kwamen gewend aan een situatie van meertaligheid. Zij voeren daar
in zekere zin wel bij.
Om zijn onderzoek niet al te moeilijk te maken heeft de auteur zich bewust beperkt
tot de hindoe-Hindostanen. De moslim-Hindostanen spreken dikwijls Urdu en
gebruiken ook een ander schrift dan de hindoes. In zijn onderzoek maakt hij bovendien
veel gebruik van leerlingen die Hindi-onderwijs volgen, onder andere op een hindoe
basisschool. Bovendien maakt hij onderscheid tussen drie groepen: de leerlingen van
een basisschool, adolescenten en ouderen. Voor de beschrijving van zijn onderzoek
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heeft hij gebruik gemaakt van een raamwerk in 1992 ontwikkeld door J. Edwards,
dat daarna verder is ontwikkeld en beproefd tijdens verschillende
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taalpeilingsonderzoeken in Tilburg. Bovendien heeft Van der Avoird geprobeerd
aandacht te schenken aan de sociale positie van beide Hindostaanse gemeenschappen.
In Groot-Britannië is de sociale positie van de Hindostanen wat hoger dan in
Nederland, omdat het in het Verenigd Koninkrijk vooral gaat om artsen en
zakenlieden. Het resultaat is een indrukwekkend instrumentarium waarmee de auteur
in staat was de gegevens die hij tijdens zijn interviews verzamelde om te zetten in
een computerprogramma, waarmee hij heel nauwkeurig de taalsituatie in beide
gemeenschappen kon weergeven.
Van der Avoird komt vervolgens tot de volgende conclusies: Zowel voor de
basisschoolleerlingen als voor de adolescenten geldt dat de taal van het land hun
eerste taal is. Voor de ouderen is dat de gemeenschapstaal, in Nederland het Sarnámi
en in Groot-Britannië het Panjabi of Gujarati. De ouders beginnen met hun kinderen
te spreken in de taal van het land. Zo belangrijk vinden zij blijkbaar dat hun kinderen
later vooruit kunnen komen. Een goede beheersing van de landstaal is daarvoor in
hun opvatting onmisbaar. Pas daarna leren zij hun kinderen de gemeenschapstaal en
het standaard-Hindi. Maar het standaard-Hindi staat in hoger aanzien dan de taal van
de eigen gemeenschap. In het Verenigd Koninkrijk is dat omdat het standaard-Hindi
daar ook de lingua franca is van alle mensen afkomstig uit India, dus ook degenen
die geen Panjabi of Gujarati kennen. Om die reden kennen de Hindostanen in
Groot-Britannië over het algemeen beter standaard-Hindi dan in Nederland. Maar
de tweede reden van het hoge aanzien van het standaard-Hindi is dat deze taal gezien
wordt als de taal waardoor men contact maakt met de eigen cultuur en religie.
Opvallend is dat er in Nederland nauwelijks onderwijs is in het Sarnámi en dat er in
Engeland nauwelijks onderricht is in het Panjabi of Gujarati. Alleen in Southall wordt
ook Panjabi onderwezen. Maar, zeker in Nederland, spreken de jongeren het
standaard-Hindi eigenlijk alleen wanneer zij als Hindostanen onder elkaar zijn en in
de tempel en tijdens religieuze bijeenkomsten. Ook daar geldt echter dat zij meestal
de taal van het land gebruiken. Toch is de positie van het Nederlands in Nederland
minder sterk dan die van het Engels in Groot-Britannië. De oorzaak daarvan is dat
men er in het onderwijs van het Verenigd Koninkrijk al eeuwen naar streeft dat de
leerlingen alleen Engels spreken. In Nederland is meer ruimte voor andere talen.
De talen die het meeste gevaar lopen te verdwijnen zijn de gemeenschapstalen,
vooral ook omdat ouders en kinderen met elkaar in de taal van het land spreken. Dit
geldt ook voor Suriname, hoewel de afname van het gebruik van Sarnámi ten gunste
van het Nederlands daar veel langzamer gaat. Daar wordt door de Hindostanen
onderling nog veel meer Sarnámi gesproken.
Toch waarschuwt Van der Avoird voor de conclusie dat de gemeenschapstalen en
het standaard-Hindi het uiteindelijk zullen afleggen tegen de landstaal. Hij heeft
daarvoor twee argumenten. Het eerste is dat dat dan al lang gebeurd zou zijn. Het
tweede is de taalsituatie in India zelf, waar men - zoals eerder opgemerkt - gewend
was aan meertaligheid.
Tim van der Avoird heeft een zeer gedegen proefschrift geschreven. Kritiek is
bijna niet mogelijk. Het enige punt van kritiek is dat zijn studie - hoe gedegen ook
- gebaseerd is op niet meer dan 1023 informanten. Waren er in die tweemaal 100.000
Hindostanen in beide landen niet meer te vinden? Een tweede punt van kritiek is dat
hij geen enkele aandacht heeft besteed aan de uit Trinidad of Guyana afkomstige
Hindostanen die zich in het Verenigd Koninkrijk vestigden. Het beroemdste voorbeeld

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

de schrijver en Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul. Had het niet zeer voor de hand
gelegen om de Britse Hindostanen met een Caraïbische achtergrond in
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zijn onderzoek te betrekken en was de studie van Van der Avoird niet nog
waardevoller geworden als zij ook in zijn onderzoek betrokken waren geweest?
Waren er soms te weinig van deze Hindostanen in het Verenigd Koninkrijk? Het
derde punt van kritiek is een klein foutje. In de 3de regel van p. 35 lijkt Van der
Avoird te denken dat Gjaanchand Bim Mungra een vrouw is. Maar ach, iedereen
maakt wel eens een foutje waar hij zich later voor schaamt.
Desondanks kan ik deze studie van harte aanbevelen. Het zal voor de eerstkomende
jaren het standaardwerk worden over de ontwikkeling van de taal onder de
Hindostanen zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk.
Freek L. Bakker

Lila Gobardhan-Rambocus, Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke
vooruitgang: Een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, 1651-1975,
Proefschrift Universiteit Leiden, Walburg Pers, Zutphen 2001
ISBN 90 5730 166 0, 554 pp., prijs €39,95.
Maar liefst 554 pagina's beslaat de dissertatie van Lila Gobardhan-Rambocus.
Gelukkig dat een proefschrift gezien kan worden als een soort levenswerk om later,
als men oud is geworden, op te kunnen terugkijken in de zin van ‘dat heb ik even
gedaan’. Gobardhan heeft zeker in de historie van het onderwijs van Suriname
teruggekeken. Haar werk is van grote waarde, zeker wanneer we in ons achterhoofd
houden dat door de huidige economische situatie in Suriname veel historisch materiaal
verloren gaat, en is gegaan.
Voor personen die niet of nauwelijks bekend zijn met de onderwijssituatie in
Suriname en met de problemen die de verschillende etnische groepen in de loop der
jaren ervaren hebben en nog ervaren, is dit boek een goed naslagwerk dat gemakkelijk
leesbaar is. Lezers echter die meer weten van de problematiek van het onderwijs in
Suriname blijven na het lezen van deze pil ietwat onbevredigd. Er staat weinig nieuws
in het boek, of beter: weinig dat zij niet weten.
Hoe plezierig zou het geweest zijn wanneer in hoofdstuk 7, Nabeschouwing, in
de paragraaf met de titel Een blik op de toekomst (p. 510) vanuit historisch perspectief
een blik op de toekomst van het onderwijs Suriname zou zijn gepresenteerd in relatie
tot de opkomst van de nieuwe natie Suriname. Onderwijs is niet alleen een sleutel
voor de sociale mobiliteit van een individu of van groepen. Onderwijs gaat verder.
Zinnen als ‘Taal- en cultuurverschillen, die unificerende en emancipatorische
ontwikkelingen op gang brengen, kunnen juist een bijdrage leveren aan de zo
geroemde eenheid, op voorwaarde dat in het land respect voor iedere ingezetene
hoog in het vaandel staat’, zijn open deuren. Het gaat er, vooral na de staatkundige
onafhankelijkheid van Suriname in 1975, om dat er in het onderwijs actie wordt
ondernomen en activiteiten worden ontplooid ter realisering van het ‘respect voor
iedere ingezetene’ in relatie tot ‘natievorming’. Dat kan zeker door taal.
Cultuurverschillen die de natievorming mogelijk belemmeren kunnen alleen worden
overbrugd door met elkaar te communiceren. Gobardhan had hier als vrouw van de
Surinaamse onderwijspraktijk een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
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Slechts bij één puntje voelde ik enige trots, hoewel de voorstellen tot verbetering
van het onderwijs uit de koker van de koloniale overheid i.e. Nederland kwamen.
Suriname was ten aanzien van het onderwijs in eigen taal en cultuur zijn tijd namelijk
ver vooruit. In hoofdstuk 5, 1939-1948. Ontkiemende autonomie, staat op p. 348 in
de paragraaf Een nieuw stelsel, onder punt 2: ‘Onderwijs in de eigen taal zal “op
grond van praktische overwegingen” overgelaten moeten worden aan het particulier
initiatief’.
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Als de Nederlandse overheid deze insteek - na jaren van vallen en opstaan - had
gehanteerd in relatie tot het onderwijs in eigen taal en cultuur, zouden kostbare uren,
die nu verloren zijn gegaan, aangewend kunnen worden ter verbetering en verhoging
van het onderwijsniveau van allochtone kinderen.
Tenslotte, wanneer de titel van het boek was geweest Onderwijs in Suriname in
historisch perspectief, dan had Gobardhan wat mij betreft prima werk geleverd. De
huidige titel Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang wekt echter
verwachtingen die niet waar gemaakt worden. Jammer.
Varina Tjon A Ten

Seetha D.M. Kandhai-Orie, Ramayan, het verhaal van prins Rama,
Sampreshan, Den Haag 1999. ISBN 90 805092 2 1, prijs €11,32.
Indra Varma, Sammie en Bharti, het Ramlila toneel, Sampreshan, Den
Haag, geen jaartal. ISBN 90 805092 3 X, prijs €9,05.
Kinderboeken vormen in de literatuur een apart genre. Een goed kinderboek schrijven
is dan ook een bijzondere opgave, omdat er specifieke eisen worden gesteld. Immers
naast het kunnen weerspiegelen van de kinderwereld is het taalgebruik van essentieel
belang om een boek toegankelijk te kunnen maken voor kinderen. Voorts wordt bij
kinderboeken vaak vanuit opvoedkundig perspectief een moralistische boodschap
verwoord, veelal gesymboliseerd door de tegenstelling goed en kwaad. Bovendien
verwacht men in multi-etnische samenlevingen zoals Suriname en de laatste jaren
ook Nederland - al dan niet bewust dat een kinderboek ook bijdraagt tot meer begrip
van de verschillende (culturele) achtergronden van kinderen.
Een stap verder is dat men kinderen van verschillende afkomst met elkaar laat
delen in en zich laat identificeren met bijvoorbeeld avonturen en heldendaden van
kinderen uit andere etnische groepen. Wat dat betreft kan de schrijver Anne de Vries
als een grootmeester in dit genre worden beschouwd. Zijn boeken en verhalen,
waaronder de bekende Loes en Mama reeks en de verhalenreeks in de Wij en de
Wereld, waarmee generaties Surinamers zijn en worden gevormd hebben een
onuitwisbare indruk nagelaten. Maar ook het Nederlandse boek Bartje, dat verhaalt
over een arme Drentse jongen die geen bruine bonen lustte, is een meesterlijk
kinderboek.
Vóór de onafhankelijkheid bestonden er in Suriname nauwelijks kinderboeken
geschreven door Surinaamse schrijvers. Gaandeweg kwamen er echter Surinaamse
schrijvers van kinderboeken, zoals Gerrit Barron. En nu zijn er een behoorlijk aantal
Surinaamse kinderboeken verschenen.
Onlangs publiceerde de in Den Haag gevestigde uitgeverij Sampreshan twee
kinderboeken die als centraal thema het bekende hindoe-epos Rāmāya a hebben.
Het verhaal van de prins Rāma en Sītā uit het Rāmāya a leent zich uitstekend om
te verwerken in een kinderboek of als aangrijpingspunt voor een kinderverhaal. Prins
Rāma mocht vanwege zijn onterechte jarenlange verbanning de troon niet bestijgen.
Na allerlei avontuurlijke omzwervingen met zijn gemalin Sītā en zijn broertje
Lachman keert hij terug naar zijn koninkrijk.
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Rāma is het zinnebeeld van rechtschapenheid en bestrijdt overal het kwaad. Hij
wordt na terugkeer een rechtvaardige vorst. Dit epos geeft tevens inzicht in de
religieus-culturele wortels van de Hindostaanse bevolkingsgroep.
Indra Varma brengt in haar boek Sammie en Bhartie rondom de opvoering van het
Rāmlīlā het toneelspel over het Rāmāya a, zowel het
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verhaal over prins Rāma als de beleving en de gebeurtenissen rondom de
toneelopvoering in beeld vanuit het perspectief van de Hindostaanse jongen Sammie.
Het Rāmlîlā wordt jaarlijks in Suriname opgevoerd in de openlucht. Dit toneelspel
duurt een paar dagen en trekt veel toeschouwers. De Hindostaanse jongen Sammie,
mag voor het eerst meespelen in het Rāmlīlā toneel in de rol van één van soldaten.
Sammie heeft een oogje op het Hindostaanse meisje Bhartie. Hij imponeert haar in
zijn rol tijdens het Rāmlīlā toneel.
Hoewel de compositie van het verhaal goed is en hier en daar aardige
sfeertekeningen en rake typeringen worden neergezet over het leven in een Surinaams
district is het boek van Indra Varma niet echt spannend. De relatie tussen Sammie
en Bhartie is platonisch en het komt niet tot een climax.
Indra Varma heeft het zich niet makkelijk gemaakt. Het complexe verhaal vertellen
uit het Rāmāya a, en tegelijkertijd de belevenissen van Sammie opvoeren maakt
dit (kinder)boek minder toegankelijk. Af en toe staan er ook zinnen in het boek
waarvan men zich kan afvragen of kinderen in Suriname kunnen begrijpen wat de
auteur daarin wil zeggen. Zo is de uitdrukking die Bhartie bezigt als compliment
voor het optreden van Sammie ‘Ik vond je te gek’ wel voor kinderen in Nederland
begrijpelijk. In Suriname echter betekent gek niet goed bij je hoofd zijn.
Wellicht was het beter geweest om Sammie niet de rol van soldaat te geven, maar
bijvoorbeeld de rol van Lachman, de jongere broer van Rāma. Dan zou het verhaal
spannender zijn geworden en zou de identificatie van tieners/pubers met de
hoofdfiguur Sammie des te sterker. Toch is het te waarderen dat Indra Varma dit
boek heeft geschreven. Het schrijven van kinderboeken is immers geen sinecure.
Het boek geeft een aardig beeld van het leven van Hindostaanse kinderen en hun
relaties met familieleden. De tekeningen van Glenn Kallasingh zorgen voor zinvolle
onderbrekingen en vergroten de toegankelijkheid.
Seetha Kandha-Orie heeft in haar boek voor wat jongere kinderen het Rāmāya a
verhaal op een toegankelijker manier opgeschreven. Weliswaar wordt hier en daar
een episode teveel verteld. Maar al met al is het een goedlopend verhaal. De moeilijke
namen van de verschillende figuren uit het Rāmāya a blijven een probleem. Zij
introduceert alles echter op uitstekende wijze. Het boek is bovendien voorzien van
een legenda. De toegankelijkheid wordt verhoogd door de prachtige tekeningen in
het boek. Deze illustraties zijn van de hand van de schrijfster zelf. Seetha Orie is een
begaafd illustrator.
Beide boeken zijn in handzaam formaat uitgegeven en zien er aantrekkelijk uit.
Zo'n twintig à dertig jaar geleden zouden deze boeken zijn versleten door de jeugd.
Toen was de behoefte aan dergelijke (geïllustreerde) kinderverhalen groot.
Tegenwoordig is in het digitaal tijdperk het aanbod aan tekeningen en de mogelijkheid
om op de computer zelf allerlei plaatjes te kleuren voor kinderen, althans in Nederland,
vergroot. Het blijft dan ook de vraag of veel kinderen in Nederland deze boeken
zullen willen lezen en de tekeningen kunnen waarderen.
Overigens heeft Anne de Vries het verhaal van Rāma en Sītā in de reeks van de
Wij en de Wereld in veel minder pagina's meesterlijk samengevat. Dit doet echter er
niets af aan de waardering voor de inzet van beide schrijfsters om op hun eigen wijze
het erfgoed van hun cultuur over te dragen. Een ruime verspreiding van beide boeken
is dan ook zeer aan te bevelen. Al was het alleen maar om de moralistische boodschap
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vervat in het verhaal van de prins Rāma. Het goede overwint immers altijd van het
kwade. Het is geen overbodige luxe om kinderen op deze wijze hiervan bewust te
maken.
Chan E.S. Choenni
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J. van de Walle, Een vlek op de rug, historische roman, met een nawoord
van Cynthia McLeod, vierde druk, Conserve, Schoorl 2001.
ISBN 90 5429 153 2, 253 pp., prijs €20,42.
De eerste druk verscheen in 1963 bij P.N. van Kampen & Zn NV in Amsterdam, de
tweede druk in 1966 in de Salamanderreeks van Querido eveneens in Amsterdam
en de derde druk in de serie Romans en verhalen van Aldus Uitgevers en De Prom
in Baarn.
Een vlek op de rug van J. van de Walle is deel 5 in de Surinaamse Klassieken-reeks,
die onder redactie van Peter Sanches wordt uitgegeven bij Conserve te Schoorl. Na
Atman van Leo Ferrier, Strafhok van Bea Vianen, De stille plantage van Albert
Helman en De vicieuze cirkel van Tonko Tonckens, nu dus deze historische roman
van J. van de Walle.
Dat dit boek vier drukken heeft mogen beleven, zegt veel over de populariteit ervan.
Enkele jaren geleden echter werd het restant verramsjd en sindsdien is dit boek niet
of nauwelijks verkrijgbaar.
Het is niet te verwonderen dat het juist op voorspraak van Cynthia McLeod is
geweest dat dit boek in deze serie is opgenomen. Zoals uit haar enthousiaste nawoord
blijkt, beveelt zij Een vlek op de rug wam aan. Zij zelf vond in dit boek de inspiratie
en stimulans om historische romans te schrijven. Als lesmateriaal voor leerlingen
van de middelbare school in Paramaribo, meent zij, is dit boek onontbeerlijk.
Gezien de huidige belangstelling van het Surinaamse lezerspubliek voor historische
romans en de kwaliteit van dit boek zelf, is de heruitgave een gelukkige greep. Een
vlek op de rug wordt hierdoor opnieuw onder de aandacht van het grote publiek
gebracht.
Het verschil van de roman van Van de Walle met het werk van John de Bye en
Cynthia McLeod ligt ondermeer hierin dat de laatsten historische familieromans
schrijven over personen in het verleden, terwijl Van de Walle een periode van de
Surinaamse geschiedenis beschrijft. In dit geval zijn het de nadagen van de slaventijd,
de opmaat naar de emancipatie en de afwikkeling daarvan.
Het boek begint bij de afschaffing van de slavernij in 1863 en de administratieve
rompslomp die dat met zich meebrengt. De slaveneigenaars ontvangen een
compensatie van 300 gulden per slaaf voor geleden schade, verlies van hun bezit, de
slaven. De slaaf zelf krijgt, zoals bekend, niets. Enkele slavenhouders schromen zelfs
niet vergoeding te claimen voor kinderen door hen verwekt bij slavinnen, hun eigen
vlees en bloed dus.
De hoofdpersoon en ik-figuur van het boek, Achille van der Maas, heeft zitting
in het hof dat de gelden toewijst aan de slaveneigenaars. Achille van der Maas kijkt
terug op zijn leven doorgebracht in de kolonie, waar hij als gesjeesd Leids student
in de zomer van het jaar 1842 naar toe is gegaan. Hij hoopte er fortuin te maken.
Gewapend met goede relaties, connecties en een groot vermogen om zich aan de
lokale omstandigheden aan te passen, lukte het hem aardig om in de koloniale
samenleving carrière te maken. Hij leerde snel het klappen van de zweep, letterlijk
en figuurlijk. Hij gaf zijn foetoe-boi een afranseling toen die te ondernemend bleek
en vergreep zich aan slavinnen wanneer hij daar zin in had. Naar 's lands wijs ging
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hij uiteindelijk een ‘Surinaams huwelijk’ aan met zijn huishoudster, Leah, die hem
een zoon baarde. Maar uit opportunisme trouwde hij de onaantrekkelijke dochter
van zijn chef.
Zijn Surinaamse ‘bijzit’ ging met haar zoon terug naar haar moeder en hij bereidt
zich voor op een spoedig vertrek met zijn blanke bruid naar patria.
Het gebruik van de persoonlijke ik-vorm
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voor de verteller accentueert de betrokkenheid van de schrijver met het verhaal. Van
de Walle schetst een zeer genuanceerd beeld van het leven in die tijd. Wij ontmoeten
good guys zowel als bad guys onder de administrateurs. Hij geeft een uitvoerige
beschrijving van de ingewikkelde relatie en de grote tegenstelling tussen de
‘slavenmacht’ en de ‘meester’.
Als hij kort voor zijn vertrek op controlereis plantages bezoekt, wordt hij
geconfronteerd met mensen en plekken die een rol gespeeld hebben in zijn verleden.
Hij maakt de rekening op van zijn verblijf in de kolonie.
Met de titel van het boek, Een vlek op de rug, refereert de schrijver naar de in de
kolonie zo gevreesde ziekte lepra. Deze ziekte openbaart zich door een gevoelloze
plek op de rug. Van de Walle gebruikt de lepra als metafoor voor de zieke Surinaamse
samenleving: voor de gevoelloosheid van sociale groepen jegens elkaar, waardoor
de gehele maatschappij ongeneeslijk ziek is.
Het steeds weerkerende contact met lepra loopt als een rode draad door Achilles
verhaal. Zijn eigen angst besmet te zijn, het mensonterend transport van leprozen
naar het verbanningsoord Batavia en de averij die hij oploopt op controlereis per
boot, waardoor hij gedwongen is te overnachten op de boassi-gron Batavia. De
ontmoetingen met de goede genius daar, het patertje waarin wij de persoon van
Peerke Donders herkennen, maken grote indruk op Achille.
Als entree in het boek wordt een gedicht geciteerd uit de Schets van het
Plantaadjeleven van Paul Francois Roos (1751-1805). In dit gedicht beschrijft Roos
het goede leven in de kolonie. De laatste zin luidt zelfs: ‘Ja mijn vriend, ik leef hier
als een vorst’. De werkelijkheid zoals beschreven in Een vlek op de rug blijkt een
schril contrast met dit droombeeld van het leven in de kolonie.
Tenslotte wil ik nog eens benadrukken dat de heruitgave van dit boek een goede
zaak is. Hoewel de eerste druk dateert van 1963, doen de stijl en taal modern aan.
Het boek leest prettig. De schrijfstijl is direct, de journalistieke achtergrond van de
schrijver is duidelijk merkbaar. Van de Walle beschrijft op gedetailleerde wijze het
leven op de plantages in het midden van het negentiende-eeuwse Suriname, althans
zoals men er in de jaren zestig van de twintigste eeuw tegen aan keek. De prachtige
afbeelding op het omslag, Paramaribo met op de voorgrond de Surinamerivier met
tentboten, verhoogt de aantrekkelijkheid van het boek. Jammer genoeg ontbreekt
hierbij de vermelding dat het hier een litho betreft naar een tekening gemaakt door
G.W.C. Voorduin. ‘Gouvernementshuis en plein in Paramaribo (1860-1862)’ staat
daar als ondertitel onder.
Dorine van Hinte - Rustwijk

Walter Lotens, Gesprekken aan de waterkant, Uitgeverij Firgos, Paramaribo
2000.
ISBN 90 71222 29 2, 180 pp.
Het is recept van dit boek is uiterst eenvoudig. Men neme enkele prominente personen
uit de samenleving, interviewt hen, bundelt de interviews en zie: een nieuw boek is
geboren.
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Het klinkt misschien wat negatief en badinerend, maar zo is het dus niet bedoeld.
De schrijver heeft in dit boek negen gesprekken gebundeld. Zoals hij zelf schrijft, is
hij vanuit nieuwsgierigheid op zoek gegaan naar gesprekspartners die hem een beter
inzicht moesten verschaffen van de maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname
rond het jaar 2000.
Hiertoe interviewde hij de volgende personen: Jules Sedney (econoom, ex-president
van de Centrale Bank en een veelzijdig politicus). Martin Schalkwijk (socioloog,
aanko-
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mend politicus, oprichter politieke partij en onderzoeker), Maggie Schmeitz (voorzitter
van het Vrouwen Parlement Forum), Nardo Aluman (vertegenwoordiger van de
Inheemse Beweging), Stanley Rensch (pedagoog, oprichter en ex- directeur van
mensenrechtenorganisatie Moi Wana, en onderhandelaar voor het Jungle Commando),
Juanita Altenberg (actief in de vrouwenbeweging), Silvano Tjong-Ahin (econoom),
Wilgo Valies (docent en vakbondsleider) en Marie Levens (sociaal wetenschapper,
actief in de vrouwenbeweging, en thans minister van buitenlandse zaken).
Het is mij niet geheel duidelijk, waarom de titel van het boek is Gesprekken aan
de Waterkant. Aan de waterkant in Suriname worden geen diepgaande gesprekken
gevoerd, maar geniet men van het mooie vergezicht. Daar worden andersoortige
conversaties gehouden. De schrijver zocht kennelijk naar een typisch Surinaamse
ontmoetingsplaats en zo werd het: de Waterkant.
Het blijft jammer dat de schrijver de interviews niet vanuit bepaalde vraagstellingen
heeft gehouden. Hierdoor is het moeilijk om de ongelijksoortige teksten op hun juiste
waarde te beoordelen. Elk interview staat op zichzelf. De schrijver doet ook geen
poging om de inhouden van de verschillende interviews met elkaar te verbinden of
daar de gemeenschappelijk punten uit te halen. Vloeit dit voort uit gemakzucht of
zag de schrijver daartoe geen kans?
De interviews zijn ieder voor zich wel boeiend en laten, bijvoorbeeld in het geval
van Stanley Rensch, veel zien van de persoonlijke opvattingen van de geïnterviewde,
maar zij geven niet zozeer inzicht in de Surinaamse samenleving. En was dat niet de
eigenlijke bedoeling van de auteur?
Ik begin eerst met de interviews van de drie vrouwen: Juanita Altenberg, Maggie
Schmeitz en Marie Levens.
Juanita Altenberg is directeur van de Stichting Wilhelmina Rijburg. Wilhelmina
Rijburg is in Paramaribo beter bekend als Maxi Linder. Juanita Altenberg is ook
actief in de vrouwenbeweging: ze is voorzitter van het Konmakandranetwerk. Ze
geeft aan vanuit haar christelijke EBG-achtergrond te werken aan de problematiek
van de straatsekswerk(st)ers. Dat wordt haar vaak niet in dank afgenomen door de
gemeenteleden; ze zou de immoraliteit stimuleren. Ze maakt duidelijk dat er op dit
moment in de vrouwenbeweging hard wordt gewerkt aan de
communicatievaardigheden van vrouwen en mannen, omdat deze vaardigheden
belangrijk zijn voor het uiten van gedachten en gevoelens. Ze is zeer positief over
de groei en ontwikkeling in de vrouwenbeweging. De relatie man-vrouw is in
Suriname nog steeds heel traditioneel. De man is dominant aanwezig. Ze constateert
echter dat er een emancipatieproces op gang is gekomen en ze is positief gestemd
over de mogelijkheden van en in het land. ‘Als mannen en vrouwen beter gaan
functioneren dan kan de maatschappij in haar geheel daar ook alleen maar beter van
worden.’
Maggie Schmeitz is voorzitter van het Vrouwen Parlement Forum en directeur
van een eigen stichting, Ultimate Purpose. Zij heeft in Suriname bij de overheid
gewerkt, bij het ministerie van planning en ontwikkeling, en kent daardoor de
ambtenarij van binnen uit. Ze ziet een laag niveau van zelfbewustzijn in de Surinaamse
samenleving, dat volgens haar het gevolg is van de koloniale situatie. In Suriname
kreeg ze de wind van voren toen ze in een televisieprogramma opmerkte dat ‘zolang
vrouwen niet economisch onafhankelijk zijn, zij zich massaal prostitueren.’
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Marie Levens heeft vele jaren op het ministerie van onderwijs en volksontwikkeling
gewerkt en was bovendien docent aan de Anton de Kom Universiteit. Als pedagoge
geeft ze aan dat de toekomstige leerkrachten veel kunnen leren door gewoon te kijken
naar kleuters, bij-
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voorbeeld naar de manier waarop zij elkaar ondersteunen en hulp bieden. In het
Surinaamse onderwijs wordt nog veel gestraft. Bijna 70% van de ondervraagden
zegt, volgens het rapport: No naki mi, over straffen op school, dat lijfstraffen soms
wel nodig zijn. Vaak zijn de leerkrachten vroeger ook geslagen en beschadigd en
dragen zij dat over op de volgende generatie. Op grond van haar ervaringen en
onderzoeken weet Levens veel over het Surinaamse onderwijs te vertellen. De
kwaliteit van het onderwijs is volgens haar de laatste jaren nadrukkelijk afgenomen.
Het percentage zittenblijvers is zeer hoog, ongeveer 30% per jaar. In het binnenland
wordt onderwijs vaak door onbevoegde leerkrachten gegeven. Haar lijfspreuk lijkt
te zijn: ‘Zorg dat deskundigheid primeert. Eerst deskundigheid en dan pas politiek.’
Opvallend bij al deze drie vrouwen is hun grote optimisme over de mogelijkheden
om er iets van te maken. Ondanks alle problemen en tegenwerking blijven ze gestaag
doorwerken. Het zijn in de Surinaamse samenleving zeldzame parels.
Nu iets over de mannelijke geïnterviewden. Ik kies er drie uit, omdat zij iets zeggen
over de Surinaamse samenleving in meer macro-economisch perspectief. Deze drie
zijn Jules Sedney, Martin Schalkwijk en Silvano Tjon-Ahin.
Jules Sedney, de gelouterde politicus, geeft als eerste zijn visie over de Surinaamse
samenleving. Volgens hem is 13 jaar na de militaire dictatuur de democratie nog niet
hersteld, omdat het politiek systeem in Suriname geen zelfreinigende werking heeft.
Volgens Sedney is men in Suriname van een verkeerd ontwikkelingsconcept
uitgegaan. Ontwikkeling mag niet alleen afhangen van bauxiet en/of aardolie. De
nadruk moet liggen op de menselijke ontwikkeling: onderwijs, gezondheidszorg,
milieu, democratie, gender en kunst. In een ontwikkelingsconcept moet de mens
centraal staan. Sedney behoort tot een van de oprichters van Wie Eegie Sanie in
Nederland in de jaren '50. Over dit nationalisme zegt hij: ‘het romantisch nationalisme
van de jaren vijftig moet plaats maken voor het nationaal realisme.’
Martin Schalkwijk, socioloog en politicus, zoon van een Nederlandse
EBG-dominee, geeft zijn levensvisie als volgt weer: ‘Je belangeloos inzetten voor
anderen, je identificeren met de armen, dat is de waarde die ik van huis uit heb
meegekregen.’ Martin Schalkwijk profileert zich als een nationalist en apolitiek
politicus met een kritische geest en een ongekende gedrevenheid. Naar zijn mening
is de bureaucratie en het over gecentraliseerde karakter van het staatsapparaat een
geweldige rem op de ontwikkeling van Suriname. De niet-commerciële particuliere
organisaties vormen de ruggengraat van de civil society. De Surinaamse samenleving
kan het best worden begrepen in termen van het moeizame spel van integratie en
emancipatie. Integratie en emancipatie vormen de belangrijkste elementen bij een
proces van natievorming. Dat concept van natievorming blijkt in zijn analyse centraal
te staan. Natievorming moet beginnen met het vervagen van de scheidslijnen tussen
de diverse cellen in de Surinaamse samenlevingsmatrix, betoogt hij. Men moet
beginnen elkaar te ontmoeten en contacten te maken waaruit respect kan groeien.
Silvano Tjong-Ahin is vice-voorzitter van de Vereniging van Economisten in
Suriname en directeur van het ministerie van planning en ontwikkelingssamenwerking.
Volgens hem hebben de politici gefaald door de sanering van het ambtenarenapparaat
en de privatisering niet uit te voeren. Voor de verspilzucht van de regering
Wijdenbosch heeft hij geen goed woord over. Hij constateert dat de doorsnee
Surinamer te weinig zelfkritiek heeft. ‘We zijn te zeer betrokken op ons zelf en
hebben te weinig oog voor wat er in de wereld gebeurt,’ zegt hij. Angst voor
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vernieuwing zit volgens hem ingebakken in de Surinaamse mentaliteit. Over de
vakbeweging
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is hij ook behoorlijk kritisch: ze zijn niet meegegroeid, hebben te weinig geschoold
kader. Hij constateert een innerlijke tegenstrijdigheid in de Surinaamse samenleving,
die iedereen die daar geweest is ook kan constateren. Hoewel in Suriname, volgens
de officiële cijfers, 67% van de mensen in armoede leeft, zie je bijna dagelijks nieuwe
supermarkten en onbetamelijk grote kasten van huizen uit de grond rijzen. Over de
relatie tussen Suriname en Nederland heeft hij uitgesproken opvattingen. Suriname
heeft te weinig weten te maken van de mogelijkheden van het verdrag.
Welke vergelijkingen zijn er te maken? De geïnterviewde vrouwen stralen in hun
verhalen een blijmoedig optimisme uit en een de sterke drive om te overleven en er
het beste van te maken. In feite stralen zij het blijmoedig optimisme uit van de
Surinaamse vrouw. De mannen zijn somberder in hun toonzetting. Zij analyseren
allerlei problemen en geven analytische oplossingen. Ze missen het ongedwongene
van de Surinaamse vrouw.
Wetenschappers in Suriname schrijven relatief weinig. Hiervoor zijn diverse
mitigerende omstandigheden aan te dragen: grote werkdruk, weinig kanalen om te
publiceren, geen stimulans daartoe etc. Toch is het van belang dat er naar wegen
wordt gezocht om wetenschappers in Suriname aan te zetten tot het publiceren over
de problemen in de Surinaamse samenleving en het aandragen van oplossingen. Het
recept van dit boek is vrij eenvoudig en toch geeft het een boeiend doorkijkje in de
Surinaamse samenleving. Waarom wordt dit recept niet herhaald en worden er geen
interviews afgenomen van verschillende andere personen uit de diverse gremia van
de samenleving ten aanzien van hun opvattingen, wensen en oplossingen? Dit boek
heeft hiervoor een goede voorbeeldfunctie.
Edwin Marshall
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Peter Sanches met medewerking van Hans Ramsoedh
Signalementen
Er verschijnen jaarlijks veel publicaties over of in verband tot Suriname. De
belangrijkste publicaties worden in de rubriek Recensies besproken. Deze rubriek
kan natuurlijk nooit volledig zijn. De rubriek Recente publicaties biedt in dat opzicht
een vollediger overzicht.
Toch blijven er publicaties over die onder de aandacht van de lezers gebracht
moeten worden, die niet passen in de rubriek recensies maar belangrijk genoeg zijn
om aan te stippen. Deze zullen in het vervolg worden opgenomen in de nieuwe
rubriek Signalementen. Hierbij zal nadrukkelijk ook aandacht worden besteed aan
nieuwe media en in het bijzonder het internet. Publicaties die te vinden zijn op het
internet zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan vervullen ook waar
het de Surinamistiek betreft. Het enige nadeel dat hieraan kleeft is dat de documenten
meestal slechts voor een beperkte tijd op het net te vinden zijn en na verloop van tijd
verdwijnen. Dit maakt het als naslagwerk moeilijker maar de redactie kan deze
ontwikkelingen niet negeren. De lezers wordt daarom aanbevolen deze documenten
naar de eigen computer te downloaden.
Een groot aantal van de documenten op het internet wordt aangeboden als zogenaamde
portable document format (pdf) bestanden. Dit biedt onder andere als voordeel dat
het document gelezen kan worden op dezelfde manier als de schrijver(ster) het
document heeft gepubliceerd. Het maakt dan niet uit of de lezer(ster) bijvoorbeeld
een tekstverwerker heeft geïnstalleerd of alle lettertypes ondersteund worden en of
tabellen en dergelijke goed worden weergegeven. Er zijn nog meerdere voordelen,
maar het voert te ver om hierop in te gaan. Wel is het zo dat voor deze categorie
documenten een reader op de computer geïnstalleerd moet staan. De meeste nieuwe
computers hebben deze er standaard opstaan, maar indien nodig kan de reader
virusvrij worden gedownload van http://www.adobe.com/acrobat.
Voor de goede orde wordt vermeld dat het niet alleen gaat om internetdocumenten,
maar ook om andere publicaties zoals tijdschriften, boeken en papers.

Jossy Albertus & Marjoleine Boonstra (foto's). Henry Dors &
Gemeentearchief Amsterdam (tekst). De Kleine geschiedenis van de Slavernij:
Sporen in Amsterdam, KIT, Amsterdam 2002. ISBN 90-6832-517-5, 64 pp.,
prijs €7,00.
In Amsterdam zijn op voldoende plaatsen sporen van de Nederlandse
slavernijgeschiedenis te zien. Albertus en Boonstra laten zich inspireren door
resultaten van een kleinschalig archiefonderzoek door medewerkers van het
Gemeentearchief. Albertus portretteert zwarte Amsterdammers op locaties die verband
houden met het slavernijverleden. Boonstra toont de gebouwen die in het
slavernijverleden werden gebruikt. Het gaat onder meer om de volgende locaties:
het paleis op de Dam, het huis Herengracht 502: de huidige ambtswoning van de
burgemeester, de kerk van Ransdorp en het Spinhuis.
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Henry Dors schetst de historische context en geeft de betekenis van deze sporen
aan voor de multi-etnische samenleving. Het boek is verschenen naar aanleiding van
een meerjarige manifestatie over de geschiedenis van de slavernij door Artoteek
Zuidoost/Het Nieuwe Po-
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dium. Het resultaat was ook te zien op een expositie die van 11 januari tot 10 februari
2002 in Artoteek Zuidoost/Het Nieuwe Podium werd gehouden.

Tony Affigne & Peite Lien, Race, Politics, and Asian Peoples of the Americas:
Lessons and Theoretical Implications, paper gepresenteerd op de Annual
Meeting of the Western Political Science Association, maart 1998, 35 pp.
De auteurs gaan in hun bijdrage voor het congres in op het wel en wee van de
Aziatische bevolkingsgroepen in de Amerika's. Zij zijn van mening dat voor analyse
van politiekvoering in de Amerika's nieuwe theorieën ontwikkeld moeten worden
die meer gebaseerd zijn op theoretische grondslagen die uitgaan van rasbewustzijn.
De basis voor hun model wordt in het paper uiteengezet. Zij beschrijven hoe de
politiekvoering door de Aziatische bevolkingsgroepen zich in de Amerika's heeft
ontwikkeld. De ontwikkelingen in Suriname komen hier ook aan bod en zo proberen
de auteurs een theoretisch kader te ontwikkelen.
De paper is te downloaden:
http://www.providence.edu/polisci/affigne/Asians_Americas.pdf

Margot van den Berg, Mi no sal tron tongo. Early Sranan in court records
1667-1767, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen 2000, 115 pp.
In haar doctoraalscriptie gaat Margot van den Berg op zoek naar oud-Sranan teksten
in verhoren en verslagen van rechtszaken. Een bewerkt verslag hiervan verscheen
in Oso, jaargang 20, nr. 2, november 2001.
De scriptie is te downloaden:
http://home.hum.uva.nl/oz/vandenbergm/website/files/webscriptie.pdf

Sue Boinski & Robert Quatrone & Hilary Swartz, Substrate and Tool Use
by Brown Capuchins in Suriname: Ecological Contexts and Cognitive Bases,
American Anthropologist 102, nr. 4 (december 2000), pp. 741-761.
Verslag van een onderzoek onder bruine kapucijnerapen (Brown Capuchins) in het
natuurreservaat van de Raleighvallen. Uit onderzoek is gebleken dat bruine
kapucijnerapen in het gebied van de Raleighvallen bij het zoeken naar voedsel
objectmanipulatie technieken vertonen. Verder maken zij veelvuldig gebruik van
gereedschap. De onderzoekers zijn van mening dat onderzoek naar de
manipulatievaardigheden van deze apen in Suriname onder meer zal leiden tot andere,
nieuwe inzichten over gereedschapgebruik en objectmanipulatie bij kapucijnerapen.
Het onderzoek is te downloaden:
http://www.drs.wisc.edu/heemskerk/goldmine/Boinski.Pdf

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

De Tweede Ronde, Tijdschrift voor literatuur, Caribisch nummer, jaargang
22, nr. 3 (herfst 2001), uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam. ISBN
90-282-1217-5, 192 pp., prijs €10,75.
Doorgaans dient alleen het vertaalde deel van De Tweede Ronde het thema van de
gekozen buitenlandse literatuur. De redactie heeft na een eerder uitstapje in 1984,
dat was gewijd aan de Belgische literatuur, besloten dit nummer te wijden aan de
‘flamboyante, sensuele literatuur van Caribisch West-Indië’.
Suriname is in het nummer goed vertegenwoordigd, in het prozagedeelte door
Thea Doelwijt, Chitra Gajadin, Mala Kishoendajal en Annel de Noré, en in het
poëziedeel door Bernardo Ashetu, Antoine de Kom, John Leefmans en Jit Narain.
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Nicole Duplaix & Marchal Lingaard & Claudine Sakimin, A Survey of
Kaburi Creek, West Suriname, and its Conservation Implications.
Rapport van de befaamde otterspecialist Nicole Duplaix over de leefomstandigheden
van de reuzenrivierotter in Kaburi Kreek in West-Suriname. Een beschrijving van
de otterpopulatie en de gevaren voor hun habitat als gevolg van de economische
activiteiten in het gebied.
De studie is te raadplegen via de index pagina van de webpage:
http://www.2docstock.com/Suriname/Reports/Kaburi%20Report/Contents.html

J. van Donselaar, On the Vocabulary of the Dutch in Their
Seventeenth-Century South American Colonies, in: Anneke Prins, Bettina
Brandt, Timothy Stevens en Thomas Shannon (eds.), ‘The Low Countries
and the New World(s)’, University Press of America, Lanham, MD 2000,
pp. 49-59. ISBN 0-7618-1945-2, prijs US $40,00.
Het artikel komt voort uit een paper dat in 1996 is gepresenteerd op de achtste
interdisciplinaire conferentie over Nederlandse Studies (Netherlandic Studies) in
New York. Aan het einde van de zestiende eeuw vestigden de Nederlanders een reeks
handelsposten op de noordelijke en oostelijke kusten van Zuid-Amerika. Een aantal
daarvan ontwikkelde zich tot plantagekolonies. Andere kolonies werden veroverd.
In zijn artikel gaat Van Donselaar in op het verschil in vocabulaire van de
Nederlanders in deze gebieden met die van het moederland, Van Donselaar
concludeert dat het vocabulaire van deze kolonisten ging afwijken van het in
ontwikkeling zijnde standaard-Nederlands. Literatuur over dit onderwerp bestaat
niet en daarom putte de auteur uit oude boeken en documenten over andere
onderwerpen dan taal om het taalgebruik van de Nederlandse kolonisten vast te
stellen.

Gordon Draper, The Civil Service in Latin America and the Caribbean.
Situation and Future Challenges: The Caribbean Perspective, Working
Paper, IDB Regional Policy Dialogue, oktober 2001. 39 pp.
De auteur zet de ontwikkelingen binnen het ambtenarenapparaat van Barbados, de
Bahamas, Guyana, Suriname, en Trinidad & Tobago op een rij. Draper schetst de
ontwikkelingen die in de ambtenarensector in deze landen gaande zijn om te komen
tot duurzame hervorming van dit waterhoofd voor de nationale economieën van deze
landen.
De paper is te downloaden:
http://www.iadb.org/int/DRP/Ingles/Red5/Documents/Draper1.pdf
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Roland Ely, Brazilian Presence in the Guianas: João VI to João Figueiredo,
1807-1985, Revista/Review Interamericana. 29 (1999), nr. 1-4.
Artikel in het tijdschrift Revista/Review Interamericana, waarin Ely ingaat op de
buitenlandse betrekkingen van Brazilië met de drie Guyana's. Hij ontzenuwt de mythe
van het zogenaamde Braziliaans imperialisme en is van mening dat Brazilië het
Caribisch gebied eerder ziet als een bron van gevaar dan als een gebied voor
territoriale expansie. De Braziliaans-Surinaamse betrekkingen uit voornamelijk de
periode 1975-1985 worden belicht. Bovendien laat hij zien hoe de Brazilianen tegen
Suriname aankijken. Ely presenteert een aantal aardige nieuwe gezichtspunten van
deze relatie.
Het artikel is te downloaden:
http://www.sg.inter.edu/revista-ciscla/volume29/ely.pdf
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Carol Ferdinand (eds.), Jobs, Gender and Small Enterprises in the
Caribbean: Lessons from Barbados, Suriname and Trinidad and Tobago,
Series on Women's Entrepreneurship Development and Gender in
Enterprises - WEDGE, Working Paper No. 19, 2001, International Labour
Organization Caribbean Office. 122 pp.
Dit paper bestudeert de problemen die vrouwelijke ondernemers ondervinden in drie
Caraïbische landen. Het rapport is voor het grootste gedeelte gebaseerd op secundair
onderzoek (secondary research) en onderstreept de noodzaak van meer onderzoek
naar dit onderwerp in andere landen van het Caraïbisch gebied alsmede naar
diepgaander onderzoek in deze drie landen uitgaande van primair onderzoek (primary
research) met mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Wat Suriname betreft stuitte
de onderzoekers op weinig documentatie over vrouwelijk ondernemerschap. Het
rapport is een samenvoeging van drie deelrapporten over de landen die door
verschillende consultants zijn samengesteld. Het deelrapport over Suriname is
geschreven door Viriyala Rao en is in het paper opgenomen. Carol Ferdinand kwam
op basis van deze deelrapporten tot een aantal conclusies.
De studie is te downloaden:
http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/sed/download/wp19.pdf

Marieke Heemskerk, Maroon Gold Miners and Mining Risks in the Suriname
Amazon, Cultural Survival Quarterly 25 (2000), nr. 1, Special Issue: ‘Mining
Indigenous Lands: Can Impacts and Benefits be Reconciled?’, Saleem H.
Ali & Larissa Behrendt (eds.), pp. 25-29.
Artikel in het tijdschrift Survival Quarterly over de goudmijnbouwactiviteiten in het
Surinaamse binnenland door de lokale Marron-populatie en de gevaren die er bestaan
ten aanzien van o.a. kwikvervuiling.
Het artikel is te raadplegen:
http://www.cs.org/publications/CSQ/251/heemskerk.htm

Marieke Heemskerk, Do International Commodity Prices Drive Natural
Resource Booms? An Empirical Analysis of Small-scale Gold Mining in
Suriname, Ecological Economics.
Dit artikel beschrijft de betrekkelijke invloed van internationale grondstofprijzen en
nationale economische ontwikkelingen op de plotselinge stijging van activiteiten in
de goudmijnbouwsector. De auteur komt onder andere tot de ontdekking dat lokale
ontwikkelingen mogelijk zijn die leiden tot een plotselinge opleving van deze
industrie, maar die los staan van ontwikkelingen op de internationale prijsmarkt.
Het artikel is te downloaden:
http://www.drs.wisc.edu/heemskerk/goldmine/EEproof.pdf
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Marieke Heemskerk & Gary Peterson, Deforestation and Forest Regeneration
Following Small-Scale Gold Mining in the Suriname Amazon, Foundation
for Environmental Conservation, Environmental Conservation 28 (2001),
nr. 2, pp. 117-126.
Artikel in Environmental Conservation over de gevolgen van ontbossing en de
daaraan gerelateerde problematiek als gevolg van de goudmijnbouwactiviteiten in
het Surinaamse binnenland.
Het artikel is te downloaden:
http://www.drs.wisc.edu/heemskerk/goldmine/EnvCons.pdf

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

185

Anneke Jessenen & Andrew Katona, Breaking from Isolation, Suriname's
Participation in Regional Integration Initiatives, The Institute for the
Integration of Latin America and the Caribbean (INTAL), Buenos Aires
2001. ISBN: 950-738-112-0, 41 pp.
De auteurs bespreken in deze studie de stappen die Suriname in de jaren negentig
heeft ondernomen om zijn regionale isolement te doorbreken en aansluiting te vinden
bij een aantal regionale organen zoals de Amerikaanse Vrijhandelszone (FTAA) in
1994 en de Caribische gemeenschap (Caricom) in 1995. De auteurs stellen dat de
politiek Suriname nog in onvoldoende mate is afgestemd op de regio (zowel
economisch als politiek), waardoor het tot nu toe nauwelijks de vruchten heeft kunnen
plukken van de regionale samenwerking.
Deze studie is te downloaden:
http://www.iadb.org/intal/publicaciones/jessen-katona_OP10.PDF

Anneke Jessen & Ennio Rodriguez, The Caribbean Community: Facing the
Challenges of Regional and Global Integration, The Institute for the
Integration of Latin America and the Caribbean (INTAL), Washington D.C.
1999, Occasional paper 2. ISBN: 950-738-080-9, 104 pp.
Suriname is sinds 1995 lid van de Caribische gemeenschap (Caricom). Caricom is
een van de oudste regionale arrangementen op het westelijk halfrond en was tot de
inwerkingtreding van de Amerikaanse Vrijhandelszone (FTAA) de grootste. Maar
naar economische en geografische termen gemeten is het het kleinste arrangement.
In Suriname is Caricom onder de bevolking nog steeds een grote onbekende. Voor
geïnteresseerden in Caricom vormt deze studie een mooi overzicht. Ingegaan wordt
op verschillende belangrijke thema's, bijvoorbeeld de vraag of de oprichting van
Caricom heeft beantwoord aan de verwachtingen van de lidstaten; hoe regionale
integratie Caricoms doel tot succesvolle opname in de globale economic kan
verwezenlijken en de problemen van de Caribische economieën en de kleine
binnenlandse markten die de inter-Caricom handel bemoeilijken.
Deze studie is te downloaden:
http://www.iadb.org/intal/publicaciones/jessen-rodriguez.pdf

Fergus Mackay, Los Derechos de los Pueblos Indigenas en el Sistema
International, APRODEH Asociation Pro Derechos Humanos en FIDH
Federation International de Derechos Humanos, Lima 1999. Distributie
voor Nederland: Wolf Legal Publishers, Postbus 31051, 6503 CB Nijmegen.
457 pp.
De rechten van inheemse bevolkingen staan het laatste decennium zowel nationaal
als internationaal stevig in de belangstelling. Niet in de laatste plaats door de inzet
van betrokkenen zelf, die hun gemarginaliseerde positie in de samenleving meer dan
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zat zijn en opkomen voor hun rechten. In Latijns-Amerika, waaronder Suriname,
laten actiegroepen de laatste jaren veel van zich horen en zijn zij zeer actief. Dat is
niet verwonderlijk, want de inheemse bevolking kampt op allerlei gebied met een
achterstandspositie. Deze groepen worden o.a. gediscrimineerd en hebben geen recht
op de grond die zij al eeuwen bewonen en bewerken.
Hoewel het boek in eerste instantie geschreven is voor inheemse organisaties die
actief zijn in de Amerika's, is het ook handig voor diegenen die kennis willen nemen
van rechten van inheemsen. Ofschoon het hier niet gaat om een studie die direct
betrekking heeft op Suriname, is het voor de Surinamistiek wel van be-
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lang. Het gaat om een helder geschreven studie die de weg wijst langs het
internationale systeem en aangeeft welke rechten inheemse groepen hebben en welke
ontwikkelingen er plaatsvinden die deze groepen meer bescherming moeten bieden.

Dougal Martin & Christina Biebesheimer & Janine T. Perfit, Governance
in Suriname, Sector Study, Inter-American Development Bank (IDB),
Washington D.C. april 2001. 187 pp.
Governance in Suriname is een adviesrapport van de Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank, waarin de kwaliteit (of beter gezegd het gebrek daaraan) van
het bestuur in Suriname onder de loep wordt genomen. Het kwaliteitsoordeel met
aanbevelingen betreft de sectoren bestuur, grondwet, de Nationale Assemblee,
financiën, justitie, lokaal bestuur, maatschappelijke groepen (civil society) en
corruptie. De bevindingen in dit rapport zijn sterk ingekleurd door de
sociaal-economische, politieke, bestuurlijke en morele crisis aan het eind van de
jaren negentig. Het gerenommeerde internationale ratingsbureau Standard & Poor's
(S&P) heeft inmiddels in januari 2002 het economisch vooruitzicht van Suriname
bijgesteld door het land van de credit watch te verwijderen en te kwalificeren als
financieel stabiel.
In IDB-rapport wordt niettemin op heldere wijze duidelijk gemaakt dat Suriname
ver verwijderd is van het ideaal van good governance en een civil society.
Deze studie is te downloaden: www.iadb.org/regions/re3/governance.SU.htm

Adi Martis & Jennifer Smit, ARTE. Beeldende kunst van de Nederlandse
Antillen en Aruba / Dutch Caribbean Art, KIT, Amsterdam 2001. ISBN
90-6832-514-0, 144 pp., prijs €30,00.
Na de succesvolle publicatie Beeldende kunst in Suriname, die in 2000 werd herdrukt
en het staatsgeschenk vormde van de president en de voorzitter van de Nationale
Assemblee van Suriname ter gelegenheid van 25 jaar staatkundige onafhankelijkheid,
wordt nu de kunst op de Nederlandse Antillen en Aruba onder de loep genomen. Het
tweetalige boek (Nederlands en Engels) begeleidt een unieke tentoonstelling welke
in december en januari in het TENT Centrum voor Beeldende Kunst In Rotterdam
te zien is geweest en tot juni 2002 reist naar Trinidad, Curaçao en Cuba. In het boek
zijn ook Antilliaanse kunstenaars opgenomen waarvan de wortels in Suriname liggen.
Dit maakt het boek voor Surinamisten ook interessant. Hortance Brouwn, King
Lie-Kwie, Tony Monsanto, Felix de Rooy en Erwin Kranenburg zijn of in Suriname
geboren of hebben Surinaamse ouders. Het boek schetst de ontwikkeling van de
beeldende kunst op de Nederlandse Antillen en Aruba, die overeenkomsten vertoont
met die van Suriname, en geeft de invloed en contacten met de regio waaronder
Suriname aan. Het is een prachtig vormgegeven boek met 120 afbeeldingen in kleur
en tien in zwart/wit. Het is een aanrader voor het kunstminnende publiek. Een minpunt
vormt wel dat in de Engelse vertaling Suriname constant Surinam wordt genoemd
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terwijl het land reeds jaren in internationale fora de naam Suriname voert. Dit had
door een oplettende corrector verbeterd kunnen worden.

Uziel Nogueira, The Integration Movement in the Caribbean at Crossroads:
Towards a New Approach of Integration, The Institute for the Integration
of Latin America and the Caribbean (INTAL), Buenos Aires 1997, Working
paper 1. 25 pp.
Nogueira heeft een studie gemaakt van het Caraïbische integratieproces. Hij staat
stil bij
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het ontstaan van de Caribische gemeenschap (Caricom), het Caribisch Bekken
Initiatief (CBI), het Noord-Amerikaans vrijhandelsverdrag (NAFTA), de Associatie
van Caribische Staten (ACS) en de Amerikaanse Vrijhandelszone (FTAA). Hij komt
o.a. tot de conclusie dat het integratieproces waarvoor Caricom verantwoordelijk is
zijn grenzen heeft bereikt. Een nieuwe aanpak van integratie is vereist, maar het is
nog onduidelijk welk model uit het oude integratiesysteem zal verrijzen. Belangrijk
in dit geheel is of de Caribische staten hun economieën kunnen hervormen van een
import substitutie model naar een meer gediversifieerde.
Het rapport is te downloaden: http://www.iadb.org/intal/publicaciones/Nogueira.pdf

Wim Rutgers (samensteller), Tropentaal: 200 jaar Antilliaanse vertelkunst,
Contact, Amsterdam 2001. ISBN 90-254-9648-2, 637 pp., prijs €31,72.
In de reeks bloemlezingen van uitgeverij Contact is na Mama Sranan nu Tropentaal
verschenen. Het is net zoals Mama Sranan een juweeltje en een must voor elke
liefhebber van Caribische literatuur. In zijn inleiding maakt Rutgers duidelijk dat de
bewoners van wat eerst de Nederlandse Antillen heette zich eigenlijk noch Antilliaan
noch Nederlander voelen. De gezamenlijke geschiedenis wordt slechts via de
kolonisator gedeeld en men voelt zich allereerst eilander. Een soortgelijke
ontwikkeling zien wij terug in Suriname met zijn verschillende etnische groepen,
waarbij de ontwikkeling van een nationaal besef met een gedeelde geschiedenis en
toekomst nog in de kinderschoenen staat. Een andere overeenkomst is de
haat-liefdeverhouding met Nederland, die onder Surinaamse intellectuelen eerder
tot uiting kwam dan bij de rest van de bevolking.
Voorts komt uit de bundeling, zoals Jos de Roo in zijn bespreking in het dagblad
Trouw terecht opmerkte, duidelijk tot uitdrukking waarom de discussie over het
slavernijverleden op de Nederlandse Antillen en Aruba niet zo'n prominente rol
inneemt als in bepaalde Surinaamse kringen. Het lezen van de bundel geeft stof tot
nadenken over overeenkomsten en verschillen in o.a. geschiedenis, cultuur, taal en
belevingswereld van een rijksgenoot en een voormalig rijksgenoot die allebei
worstelen met het vinden van een duidelijke toekomstvisie.

Chan Santokhi, A Security Reform Program for the Caribbean: Suriname
as a Case Study, Center for Hemispheric Defense Studies, Research and
Education in Defense and Security Studies (REDES 2001), Washington
D.C. mei 2001. 17 pp.
In zijn paper gaat Santokhi, commissaris van politie, in op de ontwikkeling van het
veiligheidsbeleid in Suriname in de afgelopen twee decennia. Hij onderzoekt onder
andere de ontwikkelingen binnen het Korps Politie Suriname (KPS) en de hervorming
van het KPS na de periode van de militaire dictatuur. Er wordt een korte schets van
de periode 1975-1980, maar er wordt voornamelijk stilgestaan bij de periode na 1980.
Het is de eerste keer dat een hoge Surinaamse politiefunctionaris ingaat op de
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gevolgen van de staatsgreep van 1980 op het politieapparaat en de naweeën hiervan
voor het KPS.
De paper is te downloaden:
http:/www3.ndu.edu/chds/REDES2001/Papers/Block1/Caribbean%20Security%20Panel/Santokhi.Caribbean%20Security%20Panel.rtf
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Iwan Sno & Bintiwatie Soedhwa-Debipersad, Official Statistics and
Statisticians, Conferentie Statistique, Developpement et Droits de l'Homme,
Montreux september 2000. 9 pp.
Korte bijdrage aan het congres. Er wordt, zoals de titel al aangeeft, ingegaan op het
misbruik van statistieken en statistici. Er worden o.a. voorbeelden gegeven uit de
Surinaamse praktijk. Er wordt stilgestaan bij de kwestie van de ondervoeding van
Surinaamse kinderen die onder de eerste regering Venetiaan heeft gespeeld en bij
de problemen die het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) had met de regering
Wijdenbosch.
Het document is te downloaden:
http://www.statistik.admin.ch/about/international/sno_final_paper.doc

Angelie Sens, ‘Mensaap, heiden, slaaf’. Nederlandse visies op de wereld
rond 1800, SDU Uitgevers, Den Haag 2001. ISBN: 90-12-08856-9 (diss.),
prijs €8,11.
Onderzoek naar koloniale beeldvorming kreeg een belangrijke stimulans door de
studies van de Amerikaans-Palestijnse ‘cultuurcriticus’ Edward Said, Orientalism
uit 1978 en Culture and imperialism uit 1993. In Mensaap, heiden, slaaf staat centraal
de manier waarop rond 1800 Nederlanders in woord en geschrift hun gedachten over
niet-westerse culturen formuleerden. De beschrijvingen, verbeeldingen en kennis
waren inzet van een aantal debatten. Hierbij ging het doorgaans om de plaatsbepaling
van de ‘ander’ ten opzichte van de Nederlander, Europeaan of westerling. Aan de
hand van drie op zichzelf staande debatten, het ‘aap’-, het zendings- en het
slavernijdebat geeft Angelie Sens een dwarsdoorsnede van Nederlandse reflecties
en visies op de buiten-Europese wereld. De categorieën mensen (‘dier-gelijke’ wezens,
niet-christenen en slaven) die in deze debatten de revue passeerden hadden rond 1800
één ding gemeen: het waren (nog) geen complete mensen. In het ‘aapdebat’ bogen
wetenschappers zich over anatomische en fysieke kenmerken van mensen en
mensapen om de grens tussen mens en dier te bepalen. Theologen en christelijk
geïnspireerden trachtten in het zendingsdebat de grens tussen de beschaafde en de
onbeschaafde mens vast te stellen. Een geijkt middel om die grens te overschrijden
was kerstening. In het slavernijdebat was een slaaf niet alleen een mens, maar kon
hij, althans in theorie, met de nodige hulp en leiding een volwaardig lid van de
maatschappij worden.
Wat de auteur in deze studie vooral wil laten zien is de plaats van niet-westerse
culturen en volkeren in de Nederlandse koloniale beeldvorming rond 1800 die tot
uitdrukking kwam in fantasierijke beelden en stereotypen.

Sally Price, Primitieve kunst in de beschaafde wereld, KIT, Amsterdam 2002.
ISBN 90 6832 512 4, 176 pp., prijs: €20.50.
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Na een periode van lang wachten is de Nederlandse vertaling verschenen van Primitive
Art in Civilized Places. De auteur heeft met dit boek een discussie opgang gebracht
over de criteria voor de beoordeling van niet-westerse kunst. Mag dit wel het predikaat
dragen van primitieve kunst? Sally Price put in het boek uit haar rijke ervaring met
de Marroncultuur in Suriname. De Marrons afschilderen als eenvoudigere, naïevere
versies van westerlingen, onderworpen aan dezelfde oerdriften maar minder belast
door het vernis van de beschaving doet geen recht aan deze volken. Zij laat in het
boek zien dat de Saramaka-Marrons zelf heel anders praten over kunst en esthetica
dan het beeld dat in de literatuur over hun kunst wordt geschetst. Zo strookt de
reputatie van Marrons als sterk symbolisch
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gerichte kunstenaars niet met hun eigen bedoelingen en ideeën. Ook het samensmelten
van individuen tot een composiete Marronkunstenaar is een voorbeeld van een
misvatting.
Price voorzag de Nederlandse vertaling van een speciaal geschreven voorwoord
waarin zij ingaat op de huidige stand van zaken van deze discussie. Duidelijk wordt
dat sinds de verschijning in 1989 een ontwikkeling op gang is gekomen om anders
te spreken over niet-westerse kunstvoorwerpen maar dat er nog een lange weg is te
gaan voordat daadwerkelijk sprake is van een multiculturele benadering van het
begrip kunst. De culturele conditionering is nog steeds voornamelijk westers bepaald.

Stichting Planbureau Suriname, Meerjaren Ontwikkelingsplan 2001-2005.
Paramaribo 2001. 268 pp.
Na de Tweede Wereldoorlog is economische planning een belangrijk onderdeel
geworden van het beleid om economische ontwikkeling op gang te brengen. Het
welvaartsplan, een tienjarenplan en twee vijfjaren plannen zagen het licht voor de
onafhankelijkheid. Na de onafhankelijkheid kregen wij een meerjaren
ontwikkelingsprogramma die door de coup van 1980 werd onderbroken. In de jaren
'80 zijn ook verschillende economische plannen gepresenteerd waarvan de uitvoering
van korte duur was. De grondwet van 1987 voorziet in de presentatie van een
meerjaren economische visie. Na het verspillingbeleid onder de regering Wijdenbosch
werd extra belangstelling uitgekeken naar het nieuwe Meerjaren Ontwikkelingsplan
(MOP). Niet alleen omdat deze richting moet geven aan het beleid om uit de
economische crisis te komen, maar ook omdat het planbureau had aangekondigd dat
in tegenstelling tot het verleden de civil society betrokken zou worden bij de opstelling
van het MOP. Het programma moet de beleidsrichting aangeven, maar voorts een
uitvoeringsdocument worden, door enerzijds de langetermijnvisie te presenteren en
anderzijds deze te vertalen in uit te voeren jaarplannen. In het MOP worden
zogenaamde strategische doelen geformuleerd. Sceptici zagen het MOP met lede
ogen tegemoet gezien de negatieve ervaring met onder andere de beleidskeuzes,
financieringshaalbaarheid, rendement en uitvoeringscapaciteit. Na de presentatie is
van verschillende kanten kritiek losgebarsten, o.a. van parlementariërs en van de
Vereniging van Economisten. Belangrijkste punt van kritiek is dat het cijfermateriaal
ondeugdelijk of achterhaald zou zijn.
Het MOP is te raadplegen en te downloaden op de index pagina van het Planbureau:
http://www.planbureau.net/mop%20final.htm
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Berichten & Commentaar
IBS-COLLOQUIUM OP 23 NOVEMBER 2002
De Vereniging Bethesda en de Stichting IBS organiseren op 23 november 2002 in
het Soeterijn theater van het KIT te Amsterdam het jaarlijkse IBS-colloquium. Het
zal gewijd zijn aan het thema Lepra in Suriname. In 2003 zal daarop aansluitend het
themanummer van Oso over Lepra gaan. Een aantal auteurs is reeds aangezocht voor
de artikelen in het themanummer, maar de redactie staat open voor meer bijdragen.
Gelieve hierover contact op te nemen met:
w.hoogbergen@fss.uu.nl of
hans.ramsoedh@pa.han.nl.

In Memoriam Jnan Adhin
Door Michiel van Kempen
Het onverwachte overlijden van Jnan Hansdev Adhin op 16 januari 2002 in Leiden,
is ongetwijfeld voor velen een schok geweest. Hij werd net geen 75 en dat is naar
menselijke maat niet bijzonder oud, maar hij heeft zijn leven gevuld met een
werkzaamheid die voor vier volwassen mannen mag tellen. Er stond geen maat op
Adhin. Na J.P. Kaulesar Sukul (1900-1980) is er geen enkele Surinamer geweest die
zich zo breed voor de emancipatie van het Hindostaanse volksdeel heeft ingezet. Ik
schrijf hier bewust ‘Surinamer’ en ‘Hindostaanse’ in één zin, want Surinamer en
Hindostaan voelde hij zich voor de volle honderd procent. Hij was daarmee kind van
een nieuwe generatie. Zijn vader, Ram Adhin - geboren rond 1876 in India nabij
Allahabad, en overleden in 1943 -, organiseerde op plantage Ornamibo (in het
Sarnami: Nainibog) in het toenmalige district Boven-Para Satnārāinkathā's,
devotiebijeenkomsten waaraan honderden mensen deelnamen en aan het eind waarvan
toneelstukken van religieuze strekking werden opgevoerd. Jnan Adhin, die op
Ornamibo werd geboren op 24 januari 1927, kreeg het Indiase cultuurgoed dus met
de paplepel ingegoten. Tegelijkertijd daagde bij hem door zijn lidmaatschappen van
organisaties als de Liga van Hindostani's, Jagriti, Hindustani Nawyuwak Sabha en
natuurlijk ook de Verenigde Hindostaanse Partij al vroeg het besef dat de Hindostanen
een volwaardige Surinaamse bevolkingsgroep vormden, met een eigen Surinaamse
variant van wat in oorsprong Indiaas cultuurgoed was.
Het was Jnan Adhin ook die als de naoorlogse ideoloog van de VHP, de aan de
Rig-Veda ontleende filosofie naar voren bracht van de ‘Eenheid in verscheidenheid’,
titel tevens van zijn opstel dat hij het tienjarig bestaan van het Cultureel Centrum
Suriname in 1957 bekroond werd. Hij zei daarin te geloven in een ‘cultuur-synthese,
waarbij verschillende tradities en godsdiensten naast elkaar bestaan, echter geschraagd
door een diepere eenheid’. Hij zag geen heil in de ‘uniformiteit van godsdienst en
cultuur’ maar in de culturele verscheidenheid: ‘Laat elke groep haar taal behouden
en tot ontwikkeling brengen, waarbij als eenheidstaal het Nederlands fungeert.’ Deze
cultuurpolitieke visie werd vooral vanuit de Creoolse groep gezien als een gebrek
aan nationalistisch gevoelen. Hoezeer hij met dat concept een realistischer
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cultuurpolitieke filosofie voor de lange termijn verwoordde dan het nationalisme,
bleek misschien wel het duidelijkste toen een van de felste toenmalige bestrijders
van het idee van ‘eenheid in verscheidenheid’, Hein Eersel, bij de presentatie van de
bundel Mama Sranan in het voorjaar van 2000 zichzelf ook tot dat concept bekende.
Stelling XV die Adhin opnam bij zijn cum laude verdedigde, economische
proefschrift uit
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1961, gaf een indicatie voor het groeiende zelfbewustzijn van de Hindostanen als
Surinaamse ingezetenen.
Het in Suriname gesproken Hindostaans (Sarnāmī Hindostānī) is op dezelfde
gronden een Surinaamse taal als het Creools (het z.g. Neger-Engels). Het verdient
dan ook aanbeveling het Creools niet te beschouwen als hét Surinaams, daar een
eventuele taalstrijd licht zou kunnen leiden tot allerlei ongewenste verwikkelingen
in de potentiële ontbindingsverschijnselen vertonende segmentarische maatschappij
van Suriname.
Dit was voor het Sarnami een belangrijke stap. Het is evident dat Adhin in de
antagonistische formulering ook de Creoolse claim afwees op het alleenrecht zich
Surinamer te noemen - zelf ontkende hij overigens dat de formulering antagonistisch
zou zijn. Hij zei me ooit: ‘Ik versta het Sranan wel, maar spreek het niet.’ Mijn mond
viel open van verbazing; ik had nog te weinig begrepen van zijn achtergrond om dat
te kunnen begrijpen. Overigens heeft hij, als het om het Sarnami ging, in latere
formuleringen altijd de kool en de geit willen sparen: het Sarnami was wel een
Surinaamse taal, maar tegelijkertijd ook een Indiaas dialect. Die opstelling is hem
vanuit de na 1977 opgekomen Sarnami-beweging niet in dank afgenomen.
Alleen al om redenen van ruimtegebrek is het onbegonnen werk om hier zelfs
maar een synopsis te geven van de talloze functies die Adhin bekleed heeft. Dat hoeft
ook niet, want ze staan keurig geboekstaafd in de Bibliografie van Jnan H. Adhin
die drie van zijn oud-studenten in 1995 samenstelden, of exacter uitgedrukt:
optekenden op zijn aanwijzingen. Alles staat erin: van zijn typediploma's tot zijn
academische graden, en van zijn eenjarige lidmaatschap van zwemvereniging Bikini
in Nieuw-Nickerie tot zijn functie als ‘Attorney General of the Supreme Court of
Justice of Life’ in Ontario. En Adhin heeft op alle denkbare gebieden gepubliceerd:
taalkunde en filosofie, religie en cultuur, opvoeding en onderwijs, staats-,
administratief-, huwelijks- en kinderrecht, sociale economie en geschiedenis. Adhin
was een omnivoor. Een deel van zijn artikelen, zoals de stukken die hij in Bhásá
schreef over het Sarnami, was volstrekt onleesbaar, omdat hij de handrem nooit kon
vinden, en eindeloze reeksen voorbeelden aan elkaar breide. Een ander deel - de
artikelen voor dagbladen en voor Dharm-Prakash, het tijdschrift dat hij vier jaar lang
zowat helemaal alleen volschreef - blonk juist weer uit door zijn toegankelijkheid.
Over de lange reeks juridische rapporten, nota's, wetten, staatsbesluiten, resoluties
en beschikkingen, kan ik geen oordeel vellen. Wel geloof ik dat aan zijn
cultureel-wetenschappelijke publicaties ernstig afbreuk werd gedaan, doordat hij
zelden of nooit bronnen vermeldde - en als hij ze vermeldde waren het bronnen van
zijn eigen hand. Hij heeft me wel eens gezegd dat dat kwam omdat hij een fotografisch
geheugen had, maar het verbaasde me dan toch dat hij blijkbaar de titelpagina van
wat hij las niet meefotografeerde in zijn geheugen.
Het lijdt geen enkele twijfel dat enorm veel organisaties, instanties en individuele
personen profijt hebben gehad van zijn buitengewone energie, scherpzinnigheid en
snelheid van werken. Ik heb het zelf in 1986 op het Sarnamicongres in Krasnapolsky
in Paramaribo meegemaakt hoe de aanbevelingen al kant en klaar geformuleerd
waren, aleer de laatste spreker goed en wel zijn betoog had afgerond. Zelf kreeg ik
bijna binnen de 24 uur nadat sommige passages over de Hindostaanse culturen uit
mijn proefschrift op zijn bureau waren beland, al anderhalve meter faxpapier binnen
met zijn commentaar. Als ik dan één strekkende meter verwijzingen naar zijn eigen
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publicaties eraf had geknipt, hield ik nog een halve meter zeer verstandige
opmerkingen over. Dat hij tegenover mijn promotor betoogde dat hij zelf het grootste.
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deel van mijn proefschrift had geschreven, vond ik niet erg, want er was nog minstens
een kwartet Surinamers die exact hetzelfde claimden.
Kritisch was Jnan Adhin zeker, maar kritisch op een bijzondere manier. Op een
zeker moment publiceerde zekere Sad Darshi twee verhalen in het tijdschrift Soela,
die door Jnan Adhin in zijn opstel ‘Beginnend Surinaams-Hindostaanse literatuur’
in hetzelfde tijdschrift met kritisch oog maar niet onwelwillend werden besproken.
Later bleek deze Sad Darshi Jnan Adhin zelf te zijn: onder dezelfde naam had hij in
de voetsporen van zijn vader ook al enkele eenakters geschreven die in
Nieuw-Nickerie waren opgevoerd. Grootse literatuur boden de verhalen van Sad
Darshi niet en mogelijk heeft de auteur zijn verhalen later met meer kritische distantie
bezien; hij liet althans als prozaschrijver niet meer van zich horen.
Adhin had een fantastisch vermogen verschillende disciplines scherp van elkaar
te scheiden. Hij kon twee uur bezig zijn met een pedagogisch probleem en vervolgens
de knop helemaal omzetten en een uur besteden aan het revalidatiecentrum waarvan
hij beheersraadlid was, om dan weer een uur in de Veda's te lezen en daarna in de
versnelling van de strafvordering te schieten. Toen hij uit India terugkwam, waar hij
de as van zijn overleden echtgenote Esha Damayanti Nandelall in de Ganges had
uitgestrooid, belde hij me gewoontegetrouw op om te informeren hoe het ging. Hij
opende direct met een geweldige uiteenzetting over sibilanten in het Sarnami, en
leek bijna verstoord toen ik informeerde hoe hij zijn reis naar India ervaren had. Heel
even klonk de emotie door in zijn stem toen hij zei dat het wel een aangrijpend
gebeuren was geweest, en toen klonk het weer vrolijk in de hoorn: ‘Maar zeg, met
de nasalen in het Sarnami is er iets vergelijkbaars aan de hand, heb je dat gemerkt?’
Zijn rationaliteit en altijd relativerende, puur hindoeïstische levensrelativering die
bijna leek te grenzen aan stoïcisme, bood hem ook altijd voldoende argumenten om
zijn positie voor zichzelf geheel helder te weten. Toen bij de decembermoorden twee
van zijn schoonzoons vermoord werden, trok hij zich niet, zoals anderen gedaan
zouden hebben, terug uit het juristenapparaat van een overheid die verantwoordelijk
was voor de moorden, maar trok hij zich enkel terug uit de openbaarheid, om
tenminste datgene wat er juridisch gebrouwen werd zo goed als mogelijk op het
rechte pad te houden. Het aardige van Adhin was, dat men hem gerust kon
confronteren met zijn opvattingen. Was hij als minister van justitie de
vertegenwoordiger van de preutsheid geweest door Pim de la Parra's Blue Movie af
te keuren voor vertoning? Hij had er weer een schitterende uitleg voor. Altijd bleef
hij opgewekt, hij betoonde zich nooit rancuneus en had er groot plezier in om een
argumentatie op te zetten, waar hij minstens voor zichzelf als overwinnaar in het
logisch denken uitkwam, met een hartelijke hoge lach.
De misschien wel merkwaardigste ervaring met Jnan Adhin maakte ik mee toen
ik op een zondagochtend aanbelde bij zijn huis Anand Nivas. De opgewonden
geluiden van een onvervalste Hindi-film klonken uit het slaapkamerraam, en Jnan
kwam nog in ochtendjas naar buiten. In zijn hand had hij een stuiversromannetje,
met op het omslag een rijk-beboezemde vrouw die wild keek, en achter haar een
gespierde man van wie je ook inderdaad wild zou gaan kijken. ‘Een echt leuk boek’,
zei hij, ‘ik lees deze dingen graag. Ja, ja, je moet van alles kennis nemen. Het is toch
interessant, hahaha.’ Ik zei het al: Jnan was een omnivoor. Geestelijk althans, want
hij was strikt vegetariër en bleef fysiek wel in vorm: zwemmen deed hij ook nog
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elke dag, het menselijk omhulsel moest niet verwaarloosd worden, dat stond ook
nog ergens in de oude hindoeïstische boeken.
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Bert Paasman benoemd tot hoogleraar
Bert Paasman is per 1 september 2001 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de
Koloniale en Postkoloniale Literatuur- en Cultuurgeschiedenis. Zijn vakgebied strekt
zich uit over alle voormalige Nederlandse koloniën in Oost, West en Zuid, en de
migrantenculturen die door ingezetenen van die koloniën en hun nazaten in Nederland
tot ontwikkeling zijn gebracht. Het hoogleraarschap is ingesteld door de Stichting
Het Indisch Huis dat zich onder meer beijvert voor een documentatiecentrum in
's-Gravenhage betreffende de voormalige Nederlandse koloniale gebieden. Bert
Paasman is sinds 1961 werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en verlegde
in de loop der jaren zijn aandachtsveld van de oude Nederlandse literatuur naar de
literatuur van de Oost en de West, resulterend in zijn proefschrift uit 1984 Reinhart:
Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. Paasman heeft talloze
publicaties op zijn naam staan, is onder meer redactielid van Indische letteren en
was ook jaren redactielid van Oso. Zijn benoeming is, samen met de eerdere
benoemingen van Gert Oostindie en Alex van Stipriaan, een teken van een langzaam
kenterend getij: een toenemende aandacht voor niet-westerse culturen die een directe
link hebben met de Nederlandse maatschappij. Met de instelling van de nieuwe
leerstoel wordt voor het eerst op het hoogste academische niveau de aandacht voor
koloniale en postkoloniale literaturen geïnstitutionaliseerd. Op 20 februari 2002 hield
prof. Paasman zijn inaugurele rede in de aula van de Universiteit van Amsterdam.

Van wie is de Surinaamse geschiedenis?
Door: P.C. Emmer
In een interessante bijdrage in het vorige Oso-nummer, probeert Peter Meel de vraag
te beantwoorden wie - bij voorkeur - de geschiedenis van Suriname zou moeten
beoefenen en welke thema's daarbij aan de orde zouden moeten komen. Op het eerste
gezicht lijken deze vragen zo eenvoudig dat ze moeilijk serieus zijn te nemen. De
beoefening van de Surinaamse geschiedenis dient vanzelfsprekend open te staan
voor een ieder, die daar aardigheid in heeft, waar ook ter wereld, ongeacht leeftijd,
geslacht, of huidskleur. Een zelfde antwoord is van toepassing op de tweede vraag
met betrekking tot de keuze van de onderwerpen; elke periode en elk thema verdient
in principe aandacht. Over welke thema's er daadwerkelijk wordt gepubliceerd hangt
af van toevalligheden en modes, vaak met een duur woord ‘stromingen’ genoemd.
Dat verklaart waarom er over het verleden van Suriname soms achter elkaar een
aantal studies over één onderwerp verschijnt zoals over de slavernij en de
slavenhandel, en soms meer thema's tegelijk aan de orde te worden gesteld. Er zijn
bibliotheken volgeschreven over de vraag hoe historici hun onderwerpen kiezen en
welke veranderingen daarbij in de loop van de tijd zijn opgetreden. Dat hoef ik Meel
en de lezers van Oso vast niet uit te leggen.
Gelet op het voorgaande is het opvallend dat Meel in zijn bijdrage op beide vragen
antwoorden geeft, die op gespannen voet staan met de wetenschappelijke beoefening
van de Surinamistiek. Op zich is dat nog geen reden om daarop te reageren. Er zijn
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op de wereld nu eenmaal zeer veel mensen, die weinig op hebben met de wetenschap.
Daar moeten we ons maar bij neerleggen. Als de medici onder ons zich dag in dag
uit al hun energie zouden gebruiken om zich op te winden over het grote en
onuitroeibare aantal kwakzalvers, dan zou de wetenschappelijke geneeskunde nooit
verder komen en dat geldt mutatis mutandis voor de beoefenaren van alle disciplines,
dus ook voor historici. Amateurs en leken willen meestal slechts een
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deel van dat verleden kennen en uitdiepen. Zo stellen de historisch geïnteresseerden
uit generatie van mijn ouders veel prijs op studie van het verzet tijdens de bezetting
van Nederland gedurende de jaren 1940-45, terwijl zij meestal niet veel moeten
hebben van het onderzoek naar de veel omvangrijkere collaboratie tijdens die periode.
Een zelfde selectieve voorkeur bestaat onder de huidige nakomelingen van de
plantageslaven uit de Nieuwe Wereld. Zij blijken vooral belang te stellen in de
verzetsdaden van hun voorvaderen en niet of nauwelijks in de vele vormen van
accommodatie, acculturatie en collaboratie. Daarentegen lijken de nakomelingen
van slaven in Afrika, Azië en Indiaans Amerika in het geheel niet gemotiveerd om
hun slavernijverleden op te rakelen, of dat nu verzet, collaboratie of wat dan ook
betreft. Deze voorbeelden maken duidelijk dat er een wijde kloof gaapt tussen
geschoolde en ongeschoolde historici. Naast de keuze van onderwerpen is ook de
werkwijze van amateur historici anders dan die van professionele geschiedkundigen.
Een zorgvuldige evaluatie van de bronnen en het streven naar objectiviteit ontbreken
vaak.
Meel is een professioneel geschiedkundige en het is dan ook bijzonder dat hij in
zijn bijdrage een aantal meningen verkondigt, die eerder van een amateur dan van
een vakgenoot afkomstig lijken te zijn. Meel kan immers bogen op een aantal fraaie
historische prestaties, die zijn status als wetenschappelijk historicus onderstrepen.
Een aantal jaren geleden is hij gepromoveerd op een proefschrift Tussen autonomie
en onafhankelijkheid: Nederlands-Surinaamse betrekkingen, 1954-1961 (Leiden,
1999). Ik heb al zeer lovend besproken werk nog niet gelezen, maar alleen al het feit
dat hij daarmee aan de Universiteit van Utrecht de doctorsgraad heeft behaald, doet
vermoeden dat het onderzoek, waarop zijn boek is gebaseerd, aan de gangbare
wetenschappelijke normen voldoet. Zelf heb ik kennis kunnen nemen van Meel's
wetenschappelijke kwaliteiten als historicus bij lezing van Op zoek naar Surinaamse
normen: nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-61) (Utrecht, 1997), een
op voorbeeldige wijze bezorgde bronnenuitgaven
Dit alles duidt erop dat de auteur van Menselijke waardigheid als voertuig van
emancipatie niet behoort tot de grote groep historische beunhazen, waarover ik
hierboven zo laatdunkend schreef. Dat is de reden, waarom ik zijn bijdrage over
‘Surinaamse geschiedschrijving en geschiedschrijving over Suriname’ (de ondertitel
van het hier besproken artikel) met meer dan gewone belangstelling heb gelezen en
waarom ik er zo uitvoerig op reageer. Ik discussieer niet met zo maar iemand, maar
met een hoogopgeleide specialist, die geacht wordt volgens wetenschappelijke normen
en waarden onderzoek te doen en aan de hand daarvan zijn conclusies te formuleren.
En ik wil niet verhullen dat mij bij lezing van Meels bijdrage een diep gevoel van
teleurstelling bekroop. Hoe kan iemand, die binnen het historische ambacht over
zulke goede papieren beschikt, zoveel vage, nietszeggende veranderingen in de
geschiedbeoefening van Suriname bepleiten en daarbij zoveel denkfouten maken?
Laten we het pleidooi van Meel in tweeën onderverdelen. In het begin van zijn
bijdrage aan dit blad staan een aantal passages, die betrekking hebben op de vraag
wie de geschiedenis van Suriname dient te schrijven en het tweede deel van zijn
beloog handelt over de vraag wat daarbij aan bod zouden moeten komen.
Al in het begin van het artikel ben ik gestruikeld over het feit, dat Meel de vraag
of het bezwaarlijk is ‘dat Surinamers in Suriname maar zo weinig Surinamistische
publicaties voortbrengen’ bevestigend beantwoordt. Waarom is dat bezwaarlijk? Het
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wetenschappelijk onderzoek was en is altijd ongelijk over de landen van de wereld
verdeeld geweest, zowel bin-
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nen als buiten het Westen. Zo dragen bijvoorbeeld de Grieken en Italianen op dit
ogenblik in absolute aantallen publicaties gemeten minder bij aan onze kennis van
het klassieke Griekenland en Rome dan geleerden uit... de VS. In dat laatstgenoemde
land is niet alleen het aantal professionele historici en classici groter, maar ook het
inkomen per hoofd van de bevolking hoger dan in de meeste andere landen, Italië
en Griekenland incluis. Het is bizar te menen, dat Suriname, een land met 400.000
inwoners met een zeer matig presterende economie evenveel in de kunsten en
wetenschappen zou moeten investeren als een rijk land als Nederland met veertig
keer zoveel inwoners. Ik zou het pas bezwaarlijk vinden als ervan een omgekeerde
situatie sprake was. Ik vind het niet meer dan billijk dat Suriname zijn schaarse
middelen liever inzet om de kindersterfte terug te dringen of om het lager onderwijs
te verbeteren dan om Surinamistische publicaties te stimuleren.
Maar misschien zie ik het verkeerd, en wil Meel zeggen dat Surinamers beter hun
eigen geschiedenis en cultuur kunnen schrijven dan anderen, onder wie Nederlanders.
Die gedachte wijs ik af, want alleen al de historiografie van Nederland logenstraft
deze veronderstelling. Wie zou de Gouden Eeuw van onze Republiek willen
bestuderen zonder kennis te nemen van de uitstekende publicaties van Jonathan
Israel, Simon Schama en Jan de Vries, allen afkomstig uit en werkzaam in het
buitenland? Hun werk steekt met kop en schouder uit boven dat van andere historici,
inclusief hun Nederlandse vakgenoten. De conclusie moet dan ook zijn dat de
Surinaamse geschiedschrijving zeer veel baat heeft gehad bij het feit, dat zoveel
historici zich daarmee bezig hebben gehouden, ook al woonden ze daar niet. Dat
geldt niet alleen voor Suriname, maar ook voor Nederland, Afghanistan, en alle
andere landen van de wereld. Een land zou trots moeten zijn op het feit, dat zijn
geschiedenis zelfs voor buitenlanders interessant is.
In Suriname zou die trots echter wel eens kunnen ontbreken. Meel constateert
immers droogjes dat onder Surinamers ‘“zwarte” prestaties veel directer aan gevoelens
van herkenning en trots [appelleren] dan “witte” verdiensten’. Dat lijkt mij een
dramatisch probleem en ik vind het jammer dat Meel deze passus niet van commentaar
voorziet. Lijdt overigens alleen de geschiedwetenschap onder dit racisme of worden
andere disciplines daar ook door getroffen? Passen Surinaamse natuurkundigen en
medici eveneens bij voorkeur ‘zwarte’ theorieën en behandelingsmethoden toe? Dat
zou voor mij een nieuw licht werpen op de dramatische verslechtering van de
gezondheidszorg in Suriname gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar.
Hitler-Duitsland is na 1933 afgezakt tot een intellectuele mogendheid van de tweede
rang door het uitbannen van ‘niet-arische’ wetenschappers en dat heeft ons met harde
hand duidelijk gemaakt dat we wetenschappelijke resultaten dienen te accepteren
ongeacht de achtergrond van de auctor intellectualis. Die mag wit of zwart zijn, oud
of jong, klein of groot, man of vrouw, katholiek, zigeuner, homoseksueel, jood of
agnost, het geeft niet, alleen het wetenschappelijk resultaat telt. Dat kan ook in een
raciaal verdeeld land als de V.S.. Een mooi voorbeeld vormt de historiografie over
het Zuiden van de V.S. van vóór de Burgeroorlog, waarin de slavernij net zo'n centrale
plaats inneemt als in de geschiedenis van Suriname. Ik zou zelfs durven stellen dat
er geen onderwerp in de recente historiografie te bedenken is, waarbij in zo'n korte
tijd zoveel nieuwe gegevens zijn verzameld en zoveel innovatieve interpretaties zijn
bedacht. Een van de onderzoekers kon zelfs een Nobelprijs scoren. En dat alles
dankzij een nauwe samenwerking tussen historici, antropologen, economen,
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ook. Sinds 1970 heb ik de explosie van publicaties over dit onderwerp min of
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meer gevolgd en mij daarbij nooit rekenschap gegeven welke huiskleur bij welke
auteur hoorde. Meel heeft mij bewust gemaakt van het feit dat ik blijkbaar
kleurenblind was. Waar had ik overigens de desbetreffende informatie vandaan
moeten halen? Pas nadat de eerste druk van sommige goed verkopende boeken was
uitgeput, bleek het zo nu en dan mogelijk vast te stellen welke huiskleur de auteurs
hadden, omdat de tweede druk van hun werk in pocketvorm verscheen, voorzien van
een foto van de schrijver. Mijn raciale onbevangenheid lijkt mij een basisvoorwaarde
bij de beoefening van welke tak van wetenschap dan ook en daarom wens ik duidelijker dan Meel - alle lezers en schrijvers van historische werken over Suriname
in dit opzicht zo veel mogelijk kleurenblindheid toe.
Als het om huidskleur gaat, mag Meel dan zijn hand niet laten zien, maar bij de
geografische herkomst kent hij geen pardon. ‘De groei van de Surinaamse
gemeenschap in Nederland heeft zich nog altijd niet vertaald in een proportionele
toename van het aantal Surinamers in universitaire posities’. Hij herhaalt zijn
standpunt nog eens in noot 2, waarin hij ervoor pleit ‘dat de zwarte gemeenschap in
Nederland een adequate afspiegeling krijgt op de Nederlandse universiteiten’. Hier
propageert onze scribent niets meer of minder dan een ongekende, grootschalige
maatschappelijke en economische revolutie in het Nederlandse hoger onderwijs en
het is jammer dat hij daar niet nog veel meer sectoren van het maatschappelijk en
economisch leven bij betrekt, zoals de bank- en zakenwereld of de politiek. Nu draag
ik de geschiedenis van en door Surinamers een goed hart toe, maar schiet Meel hier
niet met een kanon op een mus, zoals onze Oosterburen zo aardig zeggen? Want
zolang er universiteiten bestaan, heeft het docentencorps nog nooit een ‘adequate’
afspiegeling van de maatschappij gevormd, waar ook ter wereld. Altijd en overal
werkten aan de universiteiten disproportioneel veel buitenlanders, homoseksuelen
(als we de vele campusromans mogen geloven), alfabeten, ongehuwden, kinderlosen,
lange mensen, mensen uit de middelbare en hogere inkomensgroepen, mensen zonder
rijbewijs, brildragers, en mensen zonder strafblad. Bovendien zou het mij verbazen
als de universiteiten in Europa met hun eeuwenlange geschiedenis niet altijd een
disproportioneel groot aantal kalende mannen van middelbare leeftijd en ouder in
dienst hebben, die bovendien meer dan gemiddeld agnost, atheïst, jood of protestant
(dat laatste met dank aan Max Weber) zijn.
De vraag waarom de ex-Surinamers in Nederland geen proportionele
vertegenwoordiging hebben onder het universitaire personeel in ons land, is niet
moeilijk te beantwoorden. Dat is het gevolg van hun relatief kleine
vertegenwoordiging onder de studentenpopulatie. De heer Meel moet de universiteiten
dan ook niet oproepen om meer ex-Surinamers aan te stellen, hij moet de
ex-Surinamers oproepen om niet alleen meer (voorbereidend) wetenschappelijk
onderwijs te volgen, maar om vervolgens ook voor een universitaire carrière te kiezen
ondanks de financiële nadelen, die zo'n keuze met zich brengt in vergelijking met
veel lucratievere loopbanen voor hoger opgeleiden buiten het wetenschappelijk
onderwijs. Belangrijk is niet dat de Nederlandse universiteiten relatief weinig
ex-Surinamers, ex-Antillianen, ex-Marokkanen en ex-Turken tellen, maar belangrijk
is dat deze groepen niets in de weg wordt gelegd om voor een universitaire studie te
kiezen op dezelfde condities als studenten uit groepen, die wel goed zijn
vertegenwoordigd onder de universitaire staf.
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Maar de belangrijkste tegenwerping tegen deze roep om verandering heb ik tot
het laatst bewaard. We hebben gezien, dat niet alleen Surinamers onder het
universitaire personeel ondervertegenwoordigd zijn, maar ook vele, vele andere
groepen. Kan de heer Meel aanto-
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nen dat dit de voortgang van de wetenschap heeft benadeeld? Zouden we niet
universiteiten, die een getrouwe sociale, ethische, culturele, economische en
demografische afspiegeling van de samenleving hadden gevormd, eerder een kuur
tegen kinderverlamming of kanker hebben ontdekt? Zouden we de oerknal beter
hebben verklaard en zou het onderzoek naar de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog
eerder resultaten hebben opgeleverd? Zodra Meel daarvoor de bewijzen kan
aandragen, ga ik met hem op de barricaden voor een proportionele universiteit. Zolang
hij dat bewijs niet levert (en in zijn bijdrage is daar geen sprake van), ga ik er maar
van uit dat de aselecte samenstelling van de universitaire staf functioneel is en dat
het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland en daarbuiten schade
zouden ondervinden als we Meel zijn zin zouden geven.
Komen we tot de tweede vraag: waar moet de geschiedenis van Suriname over
gaan? Ook ten aanzien van dit aspect doet onze scribent een aantal aanbevelingen,
die bij nadere beschouwing even zovele dwaalwegen blijken te zijn. Allereerst pleit
hij vooreen ‘dekolonisatie’ van de Surinaamse geschiedenis. Wordt die toestand
bereikt zodra meer dan 50% van de publicaties over het Surinaamse verleden van de
hand van historici zijn, die in Suriname wonen? Of tellen ex - Surinamers, die in het
buitenland werken ook mee? Wat is daarbij de definitie van Surinamer? Vier in
Suriname geboren grootouders? Tegen deze roep om dekolonisatie valt in te brengen
dat de geschiedenis van de meeste landen uit de Tweede en Derde Wereld
gekoloniseerd is. Zelfs voor de rijke landen ziet het er somber uit. Zo vrees ik dat de
meest interessante perioden en thema's van de Nederlandse geschiedenis eveneens
door niet-Nederlanders gekoloniseerd zijn, waren of nog kunnen worden. Onze
Gouden Eeuw lijkt nu eenmaal steeds meer buitenlandse historici aan te trekken. Dat
geldt in nog sterkere mate voor de vroege Engelse geschiedenis en literatuur. Die
worden in de VS, Australië. Nieuw-Zeeland en Canada gezien als het begintraject
van hun eigen verleden en alleen al door de blote macht van het getal wordt er buiten
Groot-Brittannië meer over deze onderwerpen gepubliceerd dan in het land zelf.
Daardoor behoort de vroege Engelse geschiedenis tot het best gedocumenteerde
verleden van welk land dan ook en daarom wens ik - anders dan Meel - Suriname,
Nederland, Engeland en alle andere landen van de wereld nog veel kolonisatie van
hun verleden toe.
Wat zou precies het voordeel zijn van de dekolonisatie van de Surinaamse
geschiedenis? Hier introduceert Meel het mistige ‘Surinaams perspectief’ Er zou
volgens hem een verschil in focus bestaan tussen Europese en Noord-Amerikaanse
onderzoekers enerzijds en historici uit het Caribische gebied anderzijds.
Laatstgenoemden zouden in hun werk meer plaats inruimen voor de orale traditie.
Klopt dat wel met de feiten? Een blik in de boekenkast maakt het mogelijk deze
veronderstelling naar de prullenbak te verwijzen, want de meest bekende, op
mondelinge overlevering berustende studies zijn geschreven door antropologen en
historici als Herskovits, Silvia de Groot, Thoden van Velzen, Sally en Richard Price,
allen opgeleid en woonachtig buiten Suriname. In de geschiedwetenschap is het al
niet anders. De laatste vijftig jaar komen de meeste nieuwe impulsen niet uit het
Caraïbische gebied, maar uit Noord-Amerika. Van Lier en Williams vormen een
uitzondering, daar geef ik Meel graag gelijk. Het is echter aandoenlijk om ook Anton
de Kom en Albert Helman in de strijd te werpen. De Kom heeft nooit een poging
gedaan om volgens wetenschappelijke historische normen een boek te schrijven. Wij
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slaven van Suriname (Amsterdam, 1934) is een politiek pamflet, een aanklacht tegen
het kolonialisme, met name dat van Nederland, met het doel om een mythe te scheppen
van een land, waar de proletarische saamho-
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righeid de etnische grenzen kan overwinnen. Met de ‘historische’ studie van Helman
is het al niet veel beter gesteld. Helman is een niet onverdienstelijk literator, maar
zijn De geseling van Eldorado; een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's
(Den Haag 1983) heeft onder historici noch weerklank gekregen noch navolging
gevonden. Dat is ook maar beter ook, want het boek zit boordevol ongefundeerde
meningen en clichés. Het enige waardevolle is de bijgevoegde, uitvoerige
literatuurlijst, waaraan Helman zelf zich bij het schrijven van de tekst bitter weinig
gelegen heeft laten liggen. Wat een verschil met het werk van Williams en Van Lier,
waarover nog bijna dagelijks wordt gepubliceerd. De Kom en Helman hebben
getuigenissen nagelaten, geen wetenschappelijke studies met vernieuwende inzichten.
Vreemd dat Meel, die goed thuis is in de Caribische historiografie, op deze wijze
rijp en groen door elkaar haalt, hoewel hij formeel natuurlijk gelijk heeft. Net zo
gelijk als iemand, die Caruso en Johnny Jordaan beiden zangers noemt. De geschriften
van De Kom en Helman vormen in ieder geval geen reclame voor het ‘Surinaamse
perspectief’; ze bewijzen juist het tegendeel van wat Meel beweert. De Kom en
Helman maken duidelijk dat lang niet alle in de Caribische regio woonachtige auteurs
beschikken over een ‘breed perspectief en een kritische instelling’. Waarom deze
kenmerken overigens typerend zouden zijn voor het door Meel zo bewonderde
‘Surinaams perspectief’ is raadselachtig. Een breed perspectief en een kritische
instelling behoren de basis te vormen van alle wetenschappelijk onderzoek, niet
alleen van studies door Surinamers over Suriname.
Zo'n ‘Surinaams perspectief’ helpt ook niet om de Surinamistiek van zijn plaats
als ‘exotische randverschijnsel’ te laten verhuizen naar het hart van het
wetenschappelijke bedrijf. De wetenschap doet zijn werk juist goed door delen van
het Surinaamse verleden te negeren. Die zijn niet interessant, omdat zij geen verschil
vertonen met ontwikkelingen elders in de regio of in de wereld. Dat geldt voor het
verleden van alle landen. Ook delen van de Nederlandse geschiedenis zijn niet of
nauwelijks bestudeerd, omdat ze niet interessant zijn. Als voorbeeld wijs ik op de
roemruchte scheepvaartgeschiedenis van ons land, waarin de vroege multinationals
VOC en WIC terecht veel aandacht krijgen, omdat het unieke ondernemingen waren.
Dat geldt niet voor de meeste Nederlandse scheepvaart- en handelsbedrijven uit de
negentiende en twintigste eeuw. Daarvan gaan er dertien in een dozijn en de
geschiedenis van deze ondernemingen kan dan ook als een ‘randverschijnsel’ worden
getypeerd, waar terecht maar weinig historische energie in wordt gestoken.
Geschiedenis is weglaten. Trouwens, Meel als trouw aanhanger van de proportionele
beginselen lijkt mij in het geheel geen reden tot klagen te hebben. Er bestaan talloze
regio's en landen zijn met rond de 400.000 inwoners, die er in de historiografie heel
wat bekaaider afkomen dan Suriname.
Tot slot tovert Meel ons nog een ‘creoliseringsmodel’ voor, dat voor de Caribische
geschiedbeoefening van groot belang zou zijn, omdat daarbij ‘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’. Weer zo'n lege luchtballon. Is het ‘creoliseringsmodel’ van specifiek belang
voor het bestuderen van het verleden van Suriname? Volgens mij heeft de berg een
muis gebaard, want Meel doet niets anders dan in ronkende bewoordingen de
hedendaagse wetenschapsbeoefenaar aanraden om... hedendaagse wetenschappelijk
methoden te gebruiken. Deze aansporing is weer zo algemeen dat ze ook van
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bijdrage van Meel te zeggen zijn, ware het niet dat deze reactie steeds meer kenmerken
gaat vertonen van een debat tussen een jonge, enthousiaste beoefenaar van de
Surinamistiek, die wel eens wat anders wil, en een in het vak vergrijsde, oudere
sceptische zuurpruim, die het allemaal wel gezien heeft. Zo'n situatie is klassiek. De
meeste bedrijven en departementen zitten nu eenmaal vol met jonge plannenmakers,
die als reactie op hun voorstellen vaak na enige tijd via de secretaresse van hun baas
te horen krijgen ‘dat meneer er niet zoveel in ziet’. In die zin moet Meel mijn
bovenstaande regels niet begrijpen. Hij en ik hebben een gemeenschappelijk belang:
wij beiden hopen dat de studie van het verleden van Suriname mag groeien en bloeien.
Daarvoor zijn geen speciale hulpmiddelen of mistige modellen nodig. Integendeel,
ik denk dat de Surinamistiek het meest gediend is met een vaste verankering in de
normale, gangbare wetenschappelijke methodes. De methodes dus, die Meel in zijn
eigen werk ook toepast. Ik hoop dan ook van harte dat hij bij het voorbereiden van
zijn volgende publicaties de hier besproken bijdrage zal zijn vergeten.

Herman Wekker Prijs
(Persbureau SUN)
Eind vorig jaar is de professor Herman Wekker prijs toegewezen aan Charles
Groenhuijzen, correspondent in de USA voor Nova. De onderscheiding die de
Nederlandse journalist ten deel viel, wordt om de twee jaar uitgereikt aan de journalist
die het meest heeft bijgedragen aan de verbreding van de informatie over een of meer
Engelssprekende landen.
Wijlen professor Herman Wekker was hoogleraar Amerikaans-Engelse taal- en
letterkunde in Nijmegen en Groningen. Als rechtgeaarde wetenschapper heeft tijdens
zijn leven veel gedaan voor de Surinaamse taal- en letterkunde. Hij was een aantal
jaren eindredacteur van Oso, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde,
Cultuur en Geschiedenis en bestuurslid van het Instituut ter Bevordering van de
Surinamistiek. Het is de eerste keer dat een media-prijs is genoemd naar een
Nederlander van Surinaamse afkomst.
Herman Wekker was een sociaal bewogen mens en een van de belangrijkste
pleitbezorgers van de Amerikaanse taal- en letterkunde, zijn vakgebied, in Nederland.
Op latere leeftijd - hij stierf plotseling na een kortstondig ziekbed - toonde de erudiete
taalkundige veel interesse in zijn Surinaamse roots en droeg hij ook de Caribische
en Latijns-Amerikaanse salsa-muziek een warm hart toe.

Typefouten in Recente Publicaties
In het vorige nummer van Oso zijn in de rubriek ‘Recente publicaties’ nogal wat
typefouten binnengeslopen. De redactie wenst hierbij te vermelden dat dit niet de
schuld was van de samenstelster van de rubriek Irene Rolfes.
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Surinaams-Javaans - Nederlands Woordenboek
Door D.J.W. Langenbach
In haar recensie van Hein Vruggink, Surinaams-Javaans - Nederlands Woordenboek
corrigeert mevrouw Essed de auteurs die het Taalproject in 1980 zouden laten
beginnen in plaats van in 1979. Ik heb hierbij twee opmerkingen. In de eerste plaats
stellen de auteurs dat het project van 1980 tot 1984 aan de Universiteit van Suriname
werd uitgevoerd. Dat is op zich juist. Daarvoor echter viel het project onder het
MINOV, directoraat Onderzoek, Planning en
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Begeleiding. Het ging niet, zoals mevrouw Essed zich herinnert, in 1979 van start,
maar in 1978. Ikzelf was vanaf oktober 1978 bij het project werkzaam, het project
draaide toen al zo'n drie maanden. Mijn oud-collega's Laura Nolte en
onderzoeksassistente Karin Refos waren de eerste medewerkers en zijn volgens mij
in juli 1978 begonnen.
Overigens waren niet, zoals Hein Vruggink stelt, alleen het Sranan, het Sarnami
en het Surinaams-Javaans onderzoeksobject van het Taalproject, maar ook het
Surinaams-Nederlands, waarvoor ik was aangetrokken. Vrugginks assistente Wonny
Karijopawiro was ook niet vanaf 1980 bij het Taalproject betrokken, maar al in 1979,
zij het bij een ander deelproject. Op zich zijn dit geen belangrijke zaken, maar ik
wilde ze toch even rechtzetten.
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achterplat

[Nummer 2]
Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag is naar een aquarel van de plantage
Nijd & Spijt, gemaakt door Winkels in 1846 (collectie Surinaams Museum).
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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Frank Grootemaat
De mogelijkheid van een waarheidscommissie in Suriname
In dit artikel richt ik mij op de vraag in hoeverre de instelling van een
waarheidscommissie in Suriname mogelijk is voor een onderzoek naar ernstige
mensenrechtenschendingen begaan tijdens de militaire repressie van 1980-1991.
Daartoe zal ik de situatie in Suriname toetsen aan wat volgens internationale
bepalingen vereisten zijn voor een commissie. Eerst wordt kort de Surinaamse
mensenrechtensituatie tijdens de militaire periode geschetst.

Repressie in Suriname
Na het afzetten van de niet-functionerende burgerregering van premier Henck Arron
in februari 1980 ging het Surinaamse leger zich intensief met het nieuwe landsbestuur
bemoeien. Hoewel de militairen aanvankelijk het voordeel van de twijfel kregen,
bleek vrij snel dat dit bewind de mensenrechten ondergeschikt maakte aan het behoud
van de macht. Op grote schaal vonden illegale arrestaties, geweldpleging,
mishandeling van gedetineerden en in enkele gevallen moord door leden van het
leger en met name de militaire politie plaats. Met de decembermoorden van 8
december 1982 ruimde het leger zonder pardon vijftien politieke tegenstanders uit
de weg. In de burgeroorlog (1986-1992) tussen het leger en de guerrillagroep het
Jungle Commando vielen er nog veel meer onschuldige slachtoffers. Dieptepunt
waren de gebeurtenissen in Moiwana, waar eind november 1986 circa vijfendertig
burgers werden doodgeschoten. Tot aan de verkiezingen van november 1987 bleven
de militairen aan de macht. Omdat tijdens het democratische bewind van 1988-1990
de militairen nog steeds een politieke rol hadden, en ze tussen december 1990 en
mei 1991 weer even de feitelijke macht verkregen, was er pas vanaf mei 1991 echt
sprake van een terugkeer naar democratie. Na deze overgang werden de militairen
als politieke machtsfactor binnen ongeveer twee jaar uitgeschakeld.
Plegers van mensenrechtenschendingen tijdens de militaire periode zijn daarna
echter nooit vervolgd of veroordeeld. Internationale organisaties als Amnesty
international onderzochten de feiten, maar een onderzoek door Suriname zelf vond
niet plaats. Een dergelijk onderzoek is echter van belang. De machthebbers van toen
zijn niet berecht voor de in het kader van het internationale recht verwerpelijke
misdaden, met als gevolg dat enkelen van hen nog steeds invloedrijke posities
bekleden. Slachtoffers en nabestaanden verkeren nog steeds in onzekerheid over de
gang van zaken rond de gebeurtenissen, wie ervoor verantwoordelijk waren en hoe
ze konden plaatsvinden. Nog steeds bevinden zich daarom in Frans Guyana enkele
honderden vluchtelingen die niet terug durven keren, omdat ze geen vertrouwen
hebben in Suriname en zijn instituties. Een onderzoek is nodig om de samenleving
te zuiveren, het lijden van de slachtoffers te erkennen en te kunnen bouwen aan een
nieuwe maatschappij.

Onderzoek Middels een Waarheidscommissie
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grippen: waarheid, gerechtigheid en verzoening. Waarheid, omdat vragen worden
gesteld als ‘wie waren de slachtoffers, wie waren de daders en wat waren de
omstandigheden en de hevigheid van de repressie?’ Gerechtigheid, omdat er een
sterke roep is om de daders te berechten. Verzoening, omdat elke samenleving die
een periode van repressie achter zich laat, moet herstellen van en in het reine komen
met deze periode (Bronkhorst 1995: 9-10). De realisatie van de drie begrippen
waarheid, gerechtigheid en verzoening kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Onderzoeken door de media of non-gouvernementele organisaties (NGO's),
strafrechtelijke en andere vormen van gerechtelijke processen, maar ook bijvoorbeeld
herdenkingen, herbegravingen, academische studie, literair werk en musea kunnen
bijdragen aan verwerking van ernstige mensenrechtenschendingen. In landen met
een verleden vergelijkbaar met dat van Suriname bleek een juridisch onderzoek vaak
moeilijk te realiseren. In veel van deze landen is daarom gepoogd af te rekenen met
dat verleden via zogenaamde waarheidscommissies. Waarheidscommissies werden
meestal ingesteld tijdens of na een regimewisseling, waarin een militaire dictatuur
of een éénpartijstaat (soms was er een combinatie van beide) had plaatsgemaakt voor
een meer democratisch bewind. De meeste commissies ontstonden in Latijns-Amerika.
Afrika en Oost-Europa. In totaal zijn er tot op heden ongeveer veertig geweest; tot
de meest bekende behoren die van Argentinië, Chili en Zuid-Afrika.
Het onderzoeksobject van een waarheidscommissie is het verleden, waarbij ze
niet gericht is op één speciale gebeurtenis, maar ze ernstige
mensenrechtenschendingen begaan gedurende een bepaalde periode behandelt. Het
gaat dan om misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden of genocide.
Misdrijven tegen de menselijkheid zijn schendingen van de meest fundamentele
men-senrechren, de rechten die geschonden worden bij buitengerechtelijke executies,
marteling, verdwijning en langdurige willekeurige arrestaties (Méndez 1997: 259-260).
Als deze in oorlogstijd tegen een bepaalde bevol-kingsgroep gepleegd worden spreekt
men van oorlogsmisdaden. Genocide is het bewust uitmoorden van een bepaalde
bevolkings-groep. Een waarheidscommissie is ingesteld voor een vooraf bepaalde
tijdsduur en wordt opgeheven na de uitgifte van een rapport. Een waarheidscommissie
is uitgerust met een zekere autoriteit, die de toegang tol informatie vergemakkelijkt
en de uitgave van haar rapport lot een gebeurtenis van grote impact maakt (Hayner
1994: 604). In de moeizame situatie waarin een jonge democratie zich bevindt - ze
moet zich namelijk tegelijkertijd bezig houden met moeilijke vraagstukken als
onderzoek, bemiddeling, arbitrage en berechting - lijkt het onderzoek en het
daaropvolgende rapport van een commissie bij te dragen aan het voorkomen van de
misstanden in de toekomst. Door het proces van waarheidsvinding en de aandacht
voor de slachtoffers normaliseren zich de verhoudingen in een samenleving.
De registratie van feiten, de vastlegging van een nauwkeurig verslag van het
verleden van een land, en daarmee behulpzaam zijn bij een eerlijke registratie van
de geschiedenis van het land en de door de overheid betwiste daden, vormen een
belangrijke taak voor een commissie. Maar wellicht nog belangrijker is erkenning
van die feiten. Waar de feiten soms al bekend zijn, is het officieel erkennen door de
overheid van gepleegde mensenrechten-schendingen met name voor de slachtoffers
en nabestaanden psychologisch zeer belangrijk (Neier 1990: 34; Hayner 1994:
606-608). Ruwweg heeft een commissie naast het bekend maken van de feiten
doorgaans vier andere doelen: het herstellen van de waardigheid van de slachtoffers
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drijven in de toekomst en het stimuleren van vergeving, verzoening en nationale
eenheid (Parlevliet 1998: 149). Omdat een waarheidscommissie ook toekomstgericht
is, moeten aanbevelingen voor veranderingen en hervormingen ten aanzien van leger,
versterking van de democratische instituties en dergelijke, opgetekend worden. De
nieuwe samenleving moet beschermd worden door een sterke overheid, een nieuwe
samenleving vereist een nieuwe ‘social order’ (Haaren 1995: 219; Bronkhorst 1995:
44-45). Of een rapport uiteindelijk bijdraagt aan verzoening of juist oude wonden
openhaalt, valt niet te voorspellen. In elk geval heeft geen enkele commissie tot een
toename van geweld geleid. (Hayner 1994: 610).
In het recente verleden zijn er in Suriname enkele initiatieven geweest die de
mogelijke instelling van een waarheidscommissie behandelden. In augustus 1998
organiseerde de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) in samenwerking
met het Inter-Amerikaanse Instituut voor de Mensenrechten een congres met als
thema waarheidscommissies. Deelnemers aan het congres waren vertegenwoordigers
van de Surinaamse regering, de Nationale Assemblée, de gerechtelijke macht, het
leger, de politie, NGO's waaronder Moiwana '86, vakbonden, werkgeversorganisaties,
politieke partijen, de media, buitenlandse diplomaten en nabestaanden van de
slachtoffers van de decembermoorden. In panels discussieerde men over de
mogelijkheden van een commissie in Suriname, waarna aanbevelingen tot de instelling
van een commissie gedaan werden. Tegelijkertijd hield de door de
regering-Wijdenbosch ingestelde Commissie Voorbereiding Institutie Mensenrechten
(COVIM) zich bezig ‘met het voorbereiden van een institutie wier taak in hoofdzaak
bestond uit het doen van onderzoek naar schendingen van mensenrechten in Suriname,
haar samenstelling, inrichting, werkwijze en bevoegdheden.’ (Forti & De Miranda
1998: 208). Op 9 oktober 1998 bracht COVIM een interim-rapport uit, waarin de
aanbeveling van de enkele maanden eerder gehouden conferentie om tot de instelling
van een waarheidscommissie over te gaan ondersteund werd. Het definitieve rapport
kwam tot stand op 7 september 1999. Hierin werden de oprichting van een
waarheidscommissie en een mensenrechtenhof, dat de door de waarheidscommissie
onderzochte feiten moest berechten, in wetsvoorstellen vervat. Na de uitgave van
het rapport leek de instelling van een waarheidscommissie, via aanvaarding van het
wetsvoorstel door de Nationale Assemblée of de president, een reële mogelijkheid.
Het rapport werd echter niet behandeld en met de bevindingen is sindsdien niets
gedaan. Het teek erop dat de commissie vooral door de regering-Wijdenbosch was
ingesteld om het daadwerkelijke onderzoek naar ernstige mensenrechtenschendingen
op de lange baan te schuiven. Ook de navolgende regering-Venetiaan is (nog) niet
tot de instelling van een waarheidscommissie overgegaan. Wel werd er in 2000
gestart met een gerechtelijk onderzoek naar de decembermoorden. Mede daarom
verdienen de verschillen en overeenkomsten tussen het werk van een
waarheidscommissie en een juridisch onderzoek hier enige toelichting.

Waarheidscommissie versus Juridisch Proces
Een waarheidscommissie heeft het onderzoeken van mensenrechtenschendingen tot
doel, waarbij de nadruk ligt op het achterhalen van de feiten rond de gebeurtenissen
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drage aan waarheidsvinding. Twee voordelen van een waarheidscommissie zijn de
concentratie van inzet gedurende een korte periode en het vermogen om vanuit
verschillende bronnen informatie te krijgen; het andere is het proces waarbij de
slachtoffers en hun families gerespecteerd, beluisterd en behandeld worden met een
niet eerder ervaren waardigheid. De vastgestelde waarheid bij gerechtelijke processen
is echter meer gezaghebbend, omdat deze juridisch getoetst is. Een belangrijk voordeel
van een proces is verder dat hier effectief collectieve en individuele schuld gescheiden
worden (Méndez 1997: 275-279). Maar waar bij processen alleen de slachtoffers van
concrete zaken worden gehoord, is een waarheidscommissie in staat meerdere
slachtoffers te horen en aldus meer context aan de gebeurtenissen te geven. Omdat
processen alleen oog hebben voor individuele gevallen en geen patronen kunnen
schetsen, ontstaat er daardoor een meer gefragmenteerde waarheid. (Steiner 1997:
36-37). De verhouding tussen de twee is dus complex. In een ideale situatie zou na
het rapport van een waarheidscommissie een juridisch proces moeten plaatsvinden,
omdat verantwoordelijken dan daadwerkelijk gestraft worden. Vanwege het grote
aantal daders of de fragiele politieke situatie is dit echter vaak niet haalbaar.
Zowel een waarheidscommissie als een juridisch proces zijn kwetsbaar voor
politieke begrenzingen. Bij een commissie zullen de structuur, het mandaat, de
politieke steun, de financiële en personele bronnen, de toegang tot informatie, de
mogelijkheid en de wil om gevoelige zaken te onderzoeken en de kracht van het
eindrapport bepaald worden door de politieke realiteit. Daarnaast zullen de
onderzoeken worden gevolgd door allerlei partijen en zullen de leden waarschijnlijk
bloot staan aan druk uit de maatschappij, waarbij bedreigingen niet moeten worden
uitgesloten. Een commissie is daarom vooral succesvol als zij in staat is onpartijdig
en met goede bedoelingen te opereren, onafhankelijk van politieke krachten en met
de vrije toegang tot de gewenste informatie (Hayner 1994: 652-653). Het verzamelen
van feiten, het verwerken en analyseren van de verzamelde informatie, het
identificeren van de patronen van de verschillende misdaden op basis waarvan selectie
van de te onderzoeken gevallen geschiedt, het onderzoeken van de betreffende
gevallen en tenslotte het samenstellen van het rapport met de bevindingen en
aanbevelingen van de commissie zijn te vertalen in een aantal richtlijnen.

Moment van Instelling
Normaal gesproken is de instelling van een waarheidscommissie zo snel mogelijk
tijdens de transitieperiode van het ene na het andere bewind de beste optie. De
archieven kunnen dan veilig gesteld worden en het onderzoek kan beginnen als de
publieke aandacht het grootst is. Bij een geleidelijke overgang, en ook als onderzoek
aanvankelijk uitblijft, zal de urgentie tot een onderzoek later waarschijnlijk ontbreken,
waardoor een onderzoek wellicht niet meer plaatsvindt (Bronkhorst 1995: 17-18).
Maar dit is geen regel, ook tientallen jaren na de gebeurtenissen zou de roep om een
onderzoek ineens sterk naar voren kunnen komen. Iets langer wachten heeft het
voordeel dat de grootste publieke en particuliere emoties zijn uitgewoed, waarbij het
onderzoek dus minder bloot staat aan emotionele reacties en spanningen in de
samenleving (Baehr 1996: 213-214 en Forti & De Miranda 1998: 63). Vanwege het
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nente figuren zoals, Paul Bhagwandas (een hoge militair in de jaren tachtig) en de
politici Fred Derby, Henck Arron en Jaggernath Lachmon inmiddels overleden zijn,
ondersteunt deze visie. Overwegingen dat de grote afstand tot de gebeurtenissen leidt
tot een afname van de betrouwbaarheid van getuigenissen, omdat het geheugen nu
eenmaal niet onfeilbaar is, spelen ook mee (Grootemaat 2001: 97).

De Insteller
In de meeste gevallen werd een commissie ingesteld bij presidentieel decreet, door
de wetgevende macht, of als onderdeel van een vredesakkoord. De bevoegdheden
van een commissie bepalen de onderzoeksmogelijkheden (inclusief het budget), het
onderzoeksbereik, de periode die onderzocht zal worden en waar de commissie zich
zal vestigen. Ook kwesties als de uitgave van het rapport, de mogelijkheid tot het
doen van aanbevelingen en het noemen van namen van daders en slachtoffers worden
grotendeels bepaald door de insteller. De commissie in Chili miste de mogelijkheid
tot dagvaarding, omdat deze per presidentieel decreet ingesteld was. De parlementaire
commissie in Argentinië bezat deze bevoegdheid wel. Het voordeel van instelling
per presidentieel decreet is echter dat de installatie minder tijd kost (Bronkhorst 1995:
21). Instelling door het parlement geeft een commissie een bredere basis in de
samenleving. Een publiek debat dat aan de instelling vooraf zou gaan, is wellicht het
meest democratisch, maar vaak niet haalbaar vanwege tijdgebrek of de fragiele
politieke omgeving, waarin de democratische structuren vaak (nog) niet aanwezig
zijn (Hayner 1994: 640-641). De instelling door een internationale actor als de
Verenigde Naties heeft eveneens implicaties. Voordelen zijn bijvoorbeeld een hoge
mate van neutraliteit en legitimiteit, beschikbaarheid van veiligheidspersoneel en
fondsen, internationale aandacht en toegang tot een groot aantal informatiebronnen.
Nadelen zijn het gebrek aan ervaring met en kennis van het land. Voor de bevolking
heeft een internationale commissie wellicht minder gezag. Doorslaggevend is de
politieke cultuur van een land, en de houding ten opzichte van internationale
bemoeienis met interne aangelegenheden (Méndez 1997: 269; Hayner 1994: 641-643).
Een commissie zou in elk geval het beste bij wet ingesteld moeten worden om haar
onafhankelijkheid te waarborgen (Joinet 1997: 6 en 18).
Op de in Suriname gehouden conferentie van 1998 werden drie mogelijkheden
behandeld, namelijk de instelling en benoeming door de president met instemming
van de Nationale Assemblée, de instelling en benoeming door de Assemblée zelf of
door het staatshoofd op voordracht van de Assemblée, of een aanwijzing door het
hoogste rechtscollege. Het hoogste rechtscollege geniet, als instituut dat tijdens de
voorgaande periode niet bijdroeg aan een onderzoek, niet het vertrouwen van de
Surinaamse samenleving. De instelling door de president is niet democratisch. In
moeilijke omstandigheden zou een boven de partijen verheven president van het
kaliber Mandela het dan vereiste gezag tot de instelling wellicht hebben. Venetiaan
heeft dit gezag naar mijn mening niet, vooral omdat hij als president tijdens de periode
1991-1996 formeel verantwoordelijk was voor het achterwege blijven van onderzoek,
en omdat hij als Creool partij is in de etnisch verdeelde Surinaamse samenleving.
Het feit dat de Nationale Assemblée de gekozen volksvertegenwoordiging is, maakt
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haar voor de instelling het meest geschikt. Een discussie in de Assemblée over de
bevoegdheden van een commissie zorgt ervoor dat de samenleving een grote stempel
kan drukken op die bevoegdheden, wat de draagkracht en autoriteit van de
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waarheidscommissie ten goede komt. Een publiek debat heeft in feite al
plaatsgevonden op de destijds gehouden conferentie en de aanbevelingen die gedaan
werden, zouden zeker in rekenschap genomen moeten worden bij een instelling. Of
daarnaast ook het wetsvoorstel van COVIM gebruikt moet worden is twijfelachtig.
Omdat COVIM niet onomstreden was, is het wellicht wenselijk dat een nieuw voorstel
opgemaakt wordt. Het is verstandig NGO's als Moiwana '86 te betrekken bij de
instelling. Een instelling van buitenaf, internationaal dus, is niet wenselijk. Op het
congres van 1998 werd duidelijk dat het merendeel van de deelnemers deze afwees,
als inmenging in Suriname's binnenlandse aangelegenheden (Forti & De Miranda
1998: 83).

Onderzoeksmandaat
In de meeste gevallen betrof het onderzoek ernstige mensenrechtenschendingen als
verdwijning, marteling en buitengerechtelijke executies. Van belang is dat een
waarheidscommissie niet probeert de geschiedenis van de natie te schrijven. Een
waarheidscommissie moet zorgen voor het ruwe materiaal waaruit historici kunnen
putten. De eerste waarheidscommissies hielden zich daar ook vooral mee bezig. De
commissies in Argentinië en Chili waren vooral een succes omdat veel informatie
over mensenrechtenschendingen die geheim, ontkend of in nevelen gehuld was
bekend gemaakt werd. Sinds de commissie van Zuid-Afrika spreekt men vaker van
‘truth and reconciliation commissions’. Dat is een niet-gewenste ontwikkeling omdat
de nadruk op het achterhalen van de feiten losgelaten wordt en de oplossing van
Zuid-Afrika, waarde nadruk op verzoening lag, tot definitie wordt gemaakt (Carver
2000: 22). Commissies zouden zich vooral moeten blijven richten op die feiten, die
bewezen kunnen worden en niet op de interpretatie, omdat meningsverschillen over
historische interpretatie altijd zullen bestaan. Ernstige schendingen die geopenbaard
worden op een serieuze, geloofwaardige manier kunnen niet meer ontkend worden.
Wel moet bewijs geanalyseerd worden en moeten feiten in een raamwerk geplaatst
worden, zonder daarbij in te uitgebreide beschrijvingen te vallen (Steiner 1997:
17-21). De scheidslijn tussen onmiddellijke context en uitgebreide beschrijving is
echter moeilijk aan te geven.
Alle mensenrechtenschendingen moeten in principe onderzocht worden, waarbij
de meest ernstige prioriteit hebben. Daarbij moet geen onderscheid gemaakt worden
tussen de verschillende verdachte personen, daders, opdrachtgevers of medeplichtigen.
Een analyse en beschrijving van de overheidsrepressie moet plaatsvinden en
verantwoordelijken en slachtoffers moeten aangewezen worden (Joinet 1997: 19).
In Suriname hebben in de loop der jaren veel misstanden plaatsgevonden, maar een
commissie zou zich het beste kunnen richten op ernstige mensenrechtenschendingen
uit de militaire periode. De meeste ernstige schendingen vonden immers plaats tussen
1980 en 1991. Bij het eveneens onderzoeken van andere schendingen (en bijvoorbeeld
corruptiepraktijken) over een ruimere periode neemt de commissie de functie aan
van een soort algemeen mensenrechteninstituut en worden mogelijkheden tot een
diepgaand onderzoek van de ernstige schendingen beperkt.
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Samenstelling
Een waarheidscommissie moet te allen tijde autonoom zijn. Commissies bestaan
meestal uit in aanzien staande en gerespecteerde burgers die geen publieke functies
vervullen. Vaak zijn het vertegenwoordigers van belangrijke NGO's,
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commerciële groepen en religieuze instituties. Een grote verscheidenheid aan
competente, onafhankelijke leden met een verscheidenheid aan meningen geven een
commissie gezag en autoriteit. Het is dan als het ware een doorsnede van de
samenleving. Daarbij is wel van belang dat kwaliteit belangrijker is dan
representativiteit (Steiner 1997: 42). Normaal gesproken moeten de leden mensen
uit de nationale gemeenschap zijn, uitzonderingen als El Salvador daargelaten. Daar
waren onafhankelijke leden in de eigen samenleving niet te vinden. Ook in de
kleinschalige Surinaamse samenleving is het waarschijnlijk moeilijk om voldoende
competente en onafhankelijke leden te vinden. Door die kleinschaligheid bestaan er
veel onderlinge familiebanden. Mensen die op die manier of anders gelieerd zijn aan
slachtoffers en mogelijke daders moeten geen zitting nemen in de commissie, omdat
dan het gevaar bestaat dat de conflictstof binnen de commissie wordt gebracht (Forti
& De Miranda 1998: 158). Een optie is dat organisaties van uiteenlopende aard, die
het vertrouwen van de mensen hebben, de mogelijke leden voordragen. De etnische
samenstelling van de commissie is van belang vanwege het fragiele evenwicht tussen
de bevolkingsgroepen.
Omdat een commissie bestaande uit nationale leden in Suriname meer erkenning
heeft dan een commissie van internationale samenstelling zijn er twee mogelijkheden:
een volledig nationale samenstelling, of een gemengde nationale-internationale
samenstel-ling. Een gemengde samenstelling lijkt noodzakelijk, omdat het vinden
van een groot aantal onafhankelijke Surinamers een utopie is. Als er buitenlanders
in de commissie plaatsnemen, zouden dit bij voorkeur geen Nederlanders moeten
zijn. De moeizame verhoudingen tussen Suriname en Nederland door het koloniale
verleden maken dit tot een onmogelijkheid. Ondersteuning uit de regio is veel beter.
Het argument dat in Nederland wellicht de meeste expertise met betrekking tot
Suriname aanwezig is, is niet relevant, omdat een onafhankelijke
mensenrechtendeskundige zonder de Surinaamse situatie nadrukkelijk te kennen ook
een grote rol kan spelen. (Grootemaat 2001: 101). Een staf met diverse specialisten
ter ondersteuning is noodzakelijk voor het goed functioneren van de commissie. De
nationaliteit van de leden van die staf speelt een minder grote rol. Deskundigheid is
van belang en daarom moeten specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van Surinaamse
Bosnegerculturen, er deel van uit-maken. Om de leden van de commissie gezag te
verlenen mogen ze niet tussentijds weggestuurd worden, en moeten ze immuun zijn
voor vervolging voor bijvoorbeeld smaad. Indien nodig hebben ze recht op
politiebescherming of andere privileges om hun veiligheid te waarborgen (Joinet
1997: 6 en 18). Voor de waarborging van de veiligheid van zowel de commissarissen
als de stafleden is wellicht buitenlandse ondersteuning nodig.

Financiële Middelen en Termijn
De commissie wordt gefinancierd door de staat, en niet door de overheid. Dit is een
belangrijk verschil, omdat dit de politieke gevoeligheid van de commissie helpt
neutraliseren. De overheid moet wel zorg voor de uitbetaling dragen, maar kan niet
het recht om die uitbetaling op te schorten opeisen (Steiner 1997: 50). De financiering
moet duidelijk en doorzichtig zijn om de onafhankelijkheid van de commissie te
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garanderen. De Surinaamse regering is bezig met een economisch
aanpassingsprogramma en heeft waarschijnlijk niet de middelen voor de financiering
van een commissie. Omdat het binden van de commissie aan de immer onzekere
economische situatie in Suriname een risico inhoudt, is financiële steun uit het
buitenland on-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

220
ontbeerlijk. Het beschikken over een eigen begroting, waarmee zij vrij kan opereren,
is voor de commissie belangrijk om haar onafhankelijkheid te waarborgen. Meestal
wordt een waarheidscommissie ingesteld voor een periode van tussen de zes en negen
maanden. Als gevolg daarvan staat een commissie bloot aan tijdsdruk, en moet ze
soms overhaast selecteren wat onderzocht kan worden. Toch is het beter een
tijdsperiode vast te stellen. Het onderzoek in Uganda verzandde doordat er vooraf
geen periode vastgesteld was en een rapport werd daarom niet gepubliceerd. Daarnaast
kan in een korte tijdsperiode de meeste energie voor een onderzoek gegenereerd
worden. Belangrijk is wel dat het onderzoek gedaan wordt uit een eerlijke overtuiging
en niet om politieke doelen van de korte termijn te dienen.

Informatievoorziening
De commissie moet kunnen puiten uit zoveel mogelijk informatie uit zoveel mogelijke
bronnen. Daarbij valt te denken aan schriftelijke bronnen en getuigenissen van
slachtoffers, daders en ooggetuigen en aan bronnen gedocumenteerd door
mensenrechtenorganisaties, overheidsinstellingen en buitenlandse instanties. Ook
opgravingen en forensisch werk hebben soms hun nut bewezen (Forti & De Miranda
1998: 75). Bij het raadplegen van archieven moeten onderzoekers op hun hoede zijn.
De informatie, met name indien deze gedocumenteerd is door het voorgaande regime,
is vaak niet betrouwbaar, maar kan als bron voor het functioneren van het systeem,
mits kritisch bekeken, zeker interessant zijn (De Baets 2001: 48-61). Daarnaast kan
bewijs - zelfs als het niet hard genoeg is om iemand te veroordelen - toch wel zo
sterk zijn dat een verdwenen persoon als een slachtoffer beschouwd kan worden
(Steiner 1997: 50-51). In Suriname valt te denken aan het archief van COVIM,
archieven van internationale en nationale mensenrechtenorganisaties en interviews
met slachtoffers en getuigen. Omdat de betrouwbaarheid van getuigenissen door
vervormde, selectieve herinneringen te wensen overlaat, zijn eerder vastgelegde
getuigenissen zeker bruikbaar. Ook opgraving van bijvoorbeeld de
decemberslachtoffers kan informatie leveren, bijvoorbeeld voor het vaststellen van
de doodsoorzaak.
Politiebescherming kan nodig zijn bij het oproepen van getuigen en het bezoeken
van plaatsen die van belang zijn voor het onderzoek. Bij voorkeur zouden getuigen
gedagvaard moeten kunnen worden (Joinet 1997: 6 en 19). Belangrijk is het nemen
van beschermende en bestraffende maatregelen tegen de verwijdering, de vernietiging
of het misbruik van archieven. Het opstellen van een overzicht van beschikbare
archieven moet zo snel mogelijk tijdens de overgang plaatsvinden. Ook de regels
voor toegang tot de archieven moet aan de nieuwe situatie aangepast worden. De
commissie moet vrije toegang hebben tot alle archieven. Het argument dat uit
overwegingen van nationale veiligheid sommige archieven niet toegankelijk zijn, is
niet gerechtvaardigd. Wel kan het zo zijn dat informatie die tot spanningen kan leiden
niet in het rapport wordt opgenomen, maar het uitsluiten van onderzoek is niet gewenst
(Joinet 1997: 7 en 21). Het verzamelen van feiten is in grote mate afhankelijk van
de ondersteuning van de samenleving en het enthousiasme van de mensen. Met name
kan een betrouwbaar ogende commissie nieuwe getuigenissen genereren. De vestiging
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van de commissie op een centraal, makkelijk toegankelijk punt, of op meer-dere
plekken door het hele land is daarom wenselijk. Cruciaal daarbij zijn de uitleg van
het mandaat aan het publiek, en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de
commissie voor de hele samenleving (Forti & De Miranda 1998: 124-125). In
Suriname lijkt
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een vestiging in Paramaribo het meest voor de hand liggend, omdat daar de meeste
mensen wonen. Wellicht is een filiaal in, of een bezoek aan, plaatsen in het binnenland
(en wellicht ook aan vluchtelingen in Frans Guyana) wenselijk, omdat daar veel
slachtoffers wonen, die niet in staat zijn naar Paramaribo te komen. Vanwege de
aanwezigheid van veel betrokkenen in Nederland, moet de waarheidscommissie
wellicht ook daar een vestiging krijgen.

Openbaarheid
In tegenstelling tot de commissie in Zuid-Afrika, hielden de commissies in Chili en
Argentinië uit angst voor instabiliteit geen openbare hoorzittingen. Getuigenissen
over gruwelijkheden zouden de tegenstellingen tussen daders en slachtoffers kunnen
doen toenemen. Veel commissies opteerden daarom voor zittingen achter gesloten
deuren. Of een onderzoek openbaar is of niet, hangt af van de situatie in het land. In
Zuid-Afrika waren de hoorzittingen openbaar, met daarbij een uitgebreide registratie
op televisie als essentieel onderdeel. Hier werd ook veel nadruk gelegd op het
ceremoniële kader. De gedachte was dat, omdat de meeste misdaden in het geheim
plaatsvonden, de waarheidscommissie zo publiekelijk mogelijk moest optreden. Het
bezwaar dat getuigen en slachtoffers wellicht angst hebben om in het openbaar te
getuigen kan een reden zijn om het onderzoek niet openbaar te laten zijn. In Suriname
kunnen vanwege de sfeer van angst en intimidatie die zo lang bestond, veel getuigen
en slachtoffers wellicht bezwaren hebben tegen openbare hoorzittingen. Mogelijke
ongewenste optredens van bijvoorbeeld Desi Bouterse, die altijd een meester is
geweest in het bespelen van het publiek, lijken een voorkeur voor gesloten
hoorzittingen te ondersteunen. De afweging of een grote openbaarheid opweegt tegen
het mogelijk afhaken van getuigen moet in Suriname zelf gemaakt worden.
Het onderzoek mag best besloten en vertrouwelijk zijn zolang de eerlijkheid en
neutraliteit gewaarborgd zijn (Hayner 1994: 647). Getuigenissen van slachtoffers en
ooggetuigen moeten ten allen tijde op vrijwillige basis plaatsvinden. Anonimiteit is
toegestaan maar uitzonderlijk behalve bij seksueel misbruik. De voorzitter en een
commissielid moeten onderzoeken in hoeverre een dergelijk verzoek gerechtvaardigd
is en in vertrouwen de identiteit van de getuige kennen. In het rapport wordt
vervolgens wel een verwijzing naarde inhoud van de getuigenis opgenomen.
Psychologische en sociale steun voor slachtoffers en getuigen, vooral bij seksueel
misbruik en marteling, is belangrijk. Verder zijn de kosten die zij maken voor hun
getuigenis voor de staat (Joinet 1997: 6 en 20).

Eindrapport en Bekrachtiging
Hoorzittingen kunnen vertrouwelijk zijn om de druk op getuigen te verminderen en
hun veiligheid te waarborgen, het rapport moet echter zo uitgebreid mogelijk worden
gepubli-ceerd. ‘A truth commission that withholds publication of its own findings
is at the very least a contradiction in terms’ (Méndez 1997: 269). In het rapport moet
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beschreven worden hoe de repressie functioneerde, waardoor de schuld aan specifieke
personen en groepen kan worden toegewezen. Omdat het rapport ook toekomstgericht
is, moeten aanbevelingen voor een betere samenleving opgenomen worden. Vanwege
de autoriteit van de commissie kunnen die aanbevelingen veel invloed hebben. Het
taalgebruik is belangrijk. Dit moet niet te bloemrijk zijn, de feiten spreken namelijk
voor zich (Steiner 1997: 56 en 64). Een aanname door de president of de regering,
de officiële erkenning
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van de feiten, geven het rapport en de commissie een extra symbolische kracht,
waarbij een excuus een erkenning is van het lijden van de slachtoffers. Aanbieding
van het rapport aan de Nationale Assemblée en de regering en de navolgende
publicatie is wenselijk, omdat een grote verspreiding bijdraagt aan het succes van
een waarheidsproces. De president moet namens de Surinaamse overheid formeel
en publiekelijk verantwoordelijkheid erkennen, waarbij berouw over het lang
uitblijven van onderzoek getoond moet worden. Via een dergelijke officiële verklaring
wordt de waardigheid van de slachtoffers hersteld, en laat de overheid zien dat ernstige
mensenrechtenschendingen in Suriname niet meer getolereerd worden.

Namen Noemen
Een controversieel punt is of namen van schuldigen genoemd moeten worden in het
rapport. Ruwweg zijn er wat dat betreft twee opvattingen. De eerste is dat individuen
zich bij een beschuldiging moeten kunnen verdedigen zoals bij een juridisch proces
en dat namen dus niet genoemd moeten worden. De andere is dat het onthullen van
de hele waarheid ook het noemen van namen inhoudt. Volgens de eerste opvatting
moeten commissies geen namen noemen omdat waarheidscommissies geen juridische
organen zijn. Informatie moet naar rechtbanken gestuurd worden, zoals in Chili
gebeurd is. Volgens de tweede opvatting is het noemen van namen onderdeel van
het waarheidsproces. Een absoluut standpunt in deze leidt in sommige omstandigheden
tot een onacceptabele limitering van de hele waarheid. Een en ander hangt samen
met de mogelijkheden tot vervolging na de uitgave van het rapport. Volgt er een
proces, dan hoeven namen in het commissierapport niet genoemd te worden. Bij het
ontbreken van een proces mogen namen genoemd worden, nadat de beschuldigden
de kans hebben gehad de beschuldigingen te weerleggen. Een probleem hierbij is
dat publicatie van het rapport zelf kan leiden tot annulering van geplande processen
(Vgl. Méndez 1997: 265; Bronkhorst 1995: 152; Hayner 1994: 647-650; Joinet 1997:
6, 19). Mocht een gerechtelijk proces plaatsvinden, dan is het noemen van namen
vóór het plaatsvinden van dat proces niet wenselijk. Versteviging van de democratie
zorgt ervoor dat het noemen van namen niet leidt tot mogelijke wraakneming op de
genoemde personen.

Amnestie
Of amnestieën gegeven moeten worden is met name na de commissie van Zuid-Afrika
breed bediscussieerd. In ruil voor volledige getuigenissen en bekentenissen werd
daar amnestie verleend voor misdaden die uit politieke motivatie gepleegd waren.
Dit was een vorm van individuele amnestie, collectieve amnestieën werden eerder
al verleend aan het leger in diverse Latijns-Amerikaanse landen. Collectieve
amnestieën zijn volgens het internationale recht niet te tolereren. Individuele
amnestieën zijn soms gerechtvaardigd, maar niet zonder dat onderzoek heeft
plaatsgevonden. Ook mag het geen gevolgen hebben voor compensatiemaatregelen
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(Joinet 1997: 8). Of amnestieën in Suriname, bijvoorbeeld in ruil voor een uitgebreide
bekentenis, verleend moeten worden is een morele kwestie, waarover niet-Surinamers
geen uitspraak kunnen doen. De volksvertegenwoordiging kan zich erover uitspreken
of de Zuid-Afrikaanse weg wenselijk is. Uitgangspunt moet echter blijven dat amnestie
zonder onderzoek uit den boze is.
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Adviesfunctie en Navolgende Regelingen
Een commissie moet aanbevelingen doen met als doel de daders hun schuld te laten
bekennen, de overheid internationale verdragen te laten erkennen en maatregelen te
laten nemen om herhaling te voorkomen. In de aanbevelingen zal de nadruk moeten
liggen op institutionele hervorming, uitsluiting van daders uit de overheidsinstellingen
en compensatie voor de slachtoffers. De hervorming van leger, politie en juridisch
apparaat en de versterking van de democratische instituties staan daarbij centraal.
De ontheffing uit hun functie van alle belangrijke functionarissen betrokken bij
serieuze schendingen is essentieel. Als er sprake is van een binnenlands conflict of
een burgeroorlog moeten alle bewapende groepen ontwapend en geïntegreerd worden.
Indien mogelijk moeten de aanbevelingen verplicht gesteld worden. (Hayner 1994:
652-653; Joinet 1997: 10 en 20-21). Vanwege de autoriteit van de commissie kunnen
de aanbevelingen een grote bijdrage leveren aan de institutionele hervormingen. De
instelling van een permanent orgaan dat zowel huidige als oude
mensenrechtenschendingen behandelt, bijvoorbeeld een nationale ombudsman, een
parlementaire mensenrechten- of onderzoekscommissie of een nationaal
mensenrechteninstituut, is gewenst (Bronkhorst 1995: 130-134; Carver 2000: 28).
Een centraal lichaam als een waarheidscommissie kan wellicht niet alles grondig
onderzoeken. Een lokaal, niet aan de overheid gebonden onderzoek, bijvoorbeeld
van een NGO, kan beter inspelen op de wensen van de mensen. Aanvullende
onderzoeken van organisaties als Moiwana '86 blijven daarom noodzakelijk voor
een goede mensenrechtensituatie. De oprichting van musea draagt bij aan de
historische beeldvorming van de mensen. Een goed voorbeeld is Robbeneiland in
Zuid-Afrika, dat, als symbool van de apartheid, nu dienst doet als museum. Fort
Zeelandia zou het Robbeneiland van Suriname kunnen worden, als symbool van het
verwerpelijke verleden. De oprichting van monumenten is nodig om de mensen in
contact te houden met het verleden. Een aanpassing van geschiedenis-leerboeken is
essentieel voor een kennis van de repressie.

Tot Slot
In dit artikel heb ik proberen aan te tonen dat de instelling van een
waarheidscommissie in Suriname mogelijk en wenselijk is. Mogelijk omdat de
basisvoorwaarden voor een commissie in Suriname aanwezig zijn en wenselijk,
omdat zo de hiaat van het tot nu toe uitgebleven onderzoek opgevuld kan worden.
In een ideale situatie zou na het rapport van een waarheidscommissie een juridisch
proces moeten plaatsvinden. De interessante situatie doet zich voor dat Suriname
inmiddels begonnen is met een gerechtelijk onderzoek naar de decembermoorden,
zonder dat een waarheidscommissie aan het werk is geweest. Hoe dit onderzoek gaat
aflopen is op dit moment nog onduidelijk. Feit is dat de decembermoorden slechts
een van de schendingen waren en dat andere schendingen nog steeds onbelicht blijven.
Daarnaast is het van belang de decembermoorden in een breder kader te plaatsen,
en de repressie van de jaren tachtig zo goed mogelijk te reconstrueren. Mijns inziens
verdwijnt, ook met een positieve uitkomst van het gerechtelijke onderzoek, de
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noodzaak voor een waarheidscommissie niet. Een positieve uitkomst zou de instelling
van een waarheidscommissie wellicht kunnen stimuleren. Nog beter zou het zijn als
men in Suriname die uitkomst niet afwacht, maar zo spoedig mogelijk overgaat tot
de instelling van een waarheidscommissie.
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Wim Hoogbergen & Thomas Polimé
Oostelijk Suriname 1986-2002
Er is veel veranderd in Oost-Suriname in de laatste vijftien jaar. Als gevolg van de
binnenlandse oorlog migreerden duizenden Marrons naar Frans-Guyana.
Aanvankelijk waren zij daar als vluchtelingen en woonden voor een groot deel in
kampen. Toen de oorlog in 1992 was afgelopen werden de kampen afgebroken en
moesten de vluchtelingen terug naar Suriname. Dat hebben zij voor een deel gedaan,
maar velen zijn weer naar Frans-Guyana teruggekeerd, omdat de
levensomstandigheden daar veel beter zijn en de kansen om iets te verdienen groter.
Een derde van alle Surinaamse Marrons woont thans in Guyana (Price 2002: 82).
Er wonen nu meer Marrons buiten de traditionele woongebieden, dan in het
Surinaamse binnenland. In dit artikel zullen wij de belangrijkste ontwikkelingen van
Oost-Suriname in de afgelopen jaren bespreken1..

Marrons en Kustgebied
Eigenlijk is de relatie tussen de overheid in Paramaribo en de Marronbevolking in
het binnenland, sinds Suriname in 1954 binnenlandse autonomie kreeg, nooit optimaal
geweest. Op voorstel van de Creoolse ‘Nationale Partij Suriname’ (NPS) werden in
het begin van de jaren zestig twee binnenlandse 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). Het was de periode
van Pengel. Diens machtsbasis lag in het donkergekleurde Creoolse segment van de
Surinaamse bevolking, de ‘Volkscreolen’ zoals deze groep toen nog genoemd werd,
voornamelijk de afstammelingen van de in 1863 geëmancipeerde slaven. Extra zetels
uit het binnenland waren voor de NPS natuurlijk niet te versmaden. Om te
benadrukken dat de bewoners van het binnenland en de Creolen van het kustgebied
eigenlijk één etnische groep vormen, werd de term Boslandcreolen gelanceerd, omdat
in de visie van de stadse politici de term Bosnegers racistisch was. De bevolkingsgroep
om wie het ging, had met deze term echter in het geheel geen moeite en prefereerde
deze duidelijk boven de term ‘Boslandcreolen’.2.
Onbekendheid van de hoofdstedelijke politici met de traditionele
gezagsverhoudingen in het binnenland leidden weldra tot conflicten tussen met name
de Ndyuka en de NPS. Berucht is de misstap van premier Pengel die in 1965 naar
de Tapanahoni afreisde om daar een nieuwe granman te installeren voordat de
traditionele rouwperiode van de overleden granman was afgesloten. Gazon Amatodya,
de beoogde opvolger, weigerde zich te laten installeren en negeerde Pengel die een
grote groep buitenlandse gasten naar het binnenland had meegenomen (Pakosie 1991:
873-878; Pakosie 1999: 103-114).
Ook de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 leidde tot nieuwe conflictstof
tussen ‘het binnenland’ en de hoofdstedelijke politieke elite. Na een in 1973 met een
verschil van 20.000 stemmen door de Creools-Javaanse coalitie gewonnen verkiezing
verklaarde de nieuwe Surinaamse regering vóór eind 1975 onafhankelijk te willen
worden. De gramnans werden in die beslissing niet gekend en de bevolking van het
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binnenland was er waarschijnlijk in overgrote meerderheid tegen. Hun voorouders
hadden in de jaren zestig van de achttiende eeuw, na
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een jarenlange guerrilla-oorlog, vrede met de Nederlanders gesloten en daarbij al
autonomie verkregen.
Na de sergeantscoup van 1980 verbeterde de relatie tussen de Marrons en
Paramaribo. De Creoolse elite was tijdelijk uitgeschakeld, belangrijke NPS-ers zaten
in de gevangenis op beschuldiging van corruptie en de militairen troffen verschillende
voorzieningen ten behoeve van het binnenland. Dankzij een verbeterde registratie
vond een aanzienlijke toename van sociale uitkeringen in het binnenland plaats en
misschien voor het eerst werd serieus gewerkt aan een ontwikkelingsbeleid voor het
binnenland (Scholtens 1994: 122).
Ook het Nationale Leger werd een mobiliteitskanaal. Na de coup trad een groot
aantal Marrons toe tot de krijgsmacht. Onder deze rekruten bevond zich de Ndyuka
Ronnie Brunswijk. Hij maakte daar snel carrière. Bouterse stuurde hem naar een
speciale commando-opleiding op Cuba en voegde hem daarna als lijfwacht bij zijn
eigen veiligheidsdienst in (Franszoon 1989: 36). Brunswijk werd echter in 1984
ontslagen3.. Na zijn ontslag werkte hij eerst als keukenhulp, magazijnbediende, en
arbeider in de goudvelden van de Sarakreek. Maar vanaf augustus 1985 begon
Brunswijk en een groep onder zijn leiding banken en militaire voertuigen te
overvallen. Rond Moengo, de bauxietstad in het Cotticagebied dat voornamelijk door
Ndyuka wordt bewoond kreeg hij weldra de reputatie van een modern soort Robin
Hood. Hij verdeelde duizenden guldens en whisky, kaas en champagne uit onder de
locale bevolking, afkomstig van zijn guerrilla- en overval-activiteiten (Hansen 1986).
De Surinaamse en Nederlandse pers begon aandacht aan het optreden van Brunswijk
te besteden en de leiders van in Nederland opererende anti-Bouterse groeperingen
zochten contact met hem. Brunswijk reisde naar Nederland en bleek bij terugkeer in
Suriname benoemd tot hoofd van het Surinaams Nationaal Bevrijdingsleger, met
allerlei beloften over financiële steun, die overigens later niet of nauwelijks werden
ingelost.
In juli 1986 pleegde het Surinaams Nationaal Bevrijdingsleger, meestal overigens
het ‘Jungle Commando’ genoemd, zijn eerste verzetsdaad. Een groep van zeven
Marrons overviel de militaire post Stolkertsijver, maakte daarbij wapens buit en nam
elf soldaten en een onderofficier als krijgsgevangenen mee. De tegenacties escaleerden
daarna snel. In een poging het Jungle Commando af te snijden van haar
sympathisanten nam het Surinaamse leger zijn de toevlucht tot intimidatie van de
gehele Marronbevolking in het gebied rond Moengo. De Marronsamenleving in het
Cotticagebied en langs de weg Moengo-Albina werd het slachtoffer van
counterinsurgency-operaties. Dorpen en nederzettingen werden geplunderd, in brand
gestoken, of met bulldozers, vernietigd. Het leger maakte gebruik van allerlei
technieken om de Marronbevolking te intimideren. Iedere Marron was verdacht. In
volstrekte willekeur werden mannes opgepakt en bijvoorbeeld met plastic
vuilniszakken over het hoofd naar Fort Zeelandia gebracht waar ook in 1982 de
decembermoorden hadden plaatsgevonden (Polimé & Thoden van Velzen 1988:
18-19). Op 29 november 1986 schoot een legereenheid in koelen bloede zo'n vijftig
inwoners dood, meest vrouwen en kinderen, van de nederzettingen Moi Wana en
Savanna, gelegen langs de weg van Moengo naar Albina (Memre Moiwana 1992;
Amnesty International 1986: 43-47). Het grootste deel van de Marrons en Indianen
die in dorpen of kampen langs deze weg woonde, vluchtte daarna. Een deel zocht
veiligheid in Paramaribo; velen vluchtten naar Frans-Guyana of trokken zich terug
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in schuilkampen in het mangrovegebied ten noorden van de Oost-West-Verbinding.
Kort daarna raakte ook de bevolking van de Marrondorpen aan de Cottica bij de
strijd betrokken. Ook uit dit gebied vluchtte de bevol-
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king (zowel Marrons als Indianen) naar schuilkampen, naar Paramaribo of naar
Frans-Guyana.

De Cottica Ndyuka in Frans-Guyana
De bijna tienduizend Surinaamse vluchtelingen (zo'n 8.500 Marrons en zo'n 1500
anderen, voornamelijk Indianen) werden in Frans-Guyana voor een deel opgevangen
door familie of kennissen, anderen lieten zich helpen door de

Tabel 1 Vluchtelingen in Marrondorpen van 1989 tot 1992
Naam dorp
Apatou

1989
93

1990
368

1991
380

1992
291

Bastien

76

86

86

onbekend

Charbonnière
(St. Laurent)

1144

645

719

623

Crique Serpent 228

243

229

onbekend

Pimpin

87

82

onbekend

75

Tabel 2: Aantal vluchtelingen in Indiaanse dorpen van 1989 tot 1992
Kampen
Awara

1989
44

1990
52

1991
52

1992
46

Balaté

155

65

67

59

Coswine

36

32

28

15

Espérance

157

80

81

75

Les Hartes

88

72

79

74

Paddock

284

245

262

205

Pierre

100

27

27

21

Prosperité

61

45

45

-

Terre Rouge

105

42

43

35

Franse overheid, terwijl ook een deel zich op eigen gelegenheid vestigde in kampjes
langs de Franse oever van de Marowijne. In tabel 1 is een overzicht gemaakt van de
ongeveer 2.000 Marrons die onderdak vonden in Marrondorpen langs de Franse
oever.
De vluchtelingen die zich langs de rivieroever vestigden, begonnen al snel huizen
te bouwen. Na verloop van tijd kregen zij daar de benodigde toestemming voor.
Franse militairen patrouilleerden regelmatig bij deze rivierkampen. Een tot drie maal
in de maand werd voedsel gedistribueerd, waarbij de donoren bij de bewoners
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informeerden of zij geen problemen hadden met leden van het rebellenleger of het
Surinaamse leger.
De ongeveer 1500 Indiaanse vluchtelingen werden grotendeels ondergebracht in
diverse Indianen dorpen (zie tabel 2).
Voor de overige (Marron) vluchtelingen bouwde de Franse overheid vier kampen
met barakken: Acqarouany, PK9, Charvein en Kamp A (zie kaart). In deze kampen
werden militairen en gendarmes gestationeerd, die voor de handhaving van de orde
zorgden, voor bewaking en voor distributie van voedsel (drie keer per dag).
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De Fransen boden de vluchtelingen naast veiligheid, bescherming, onderdak en
voedsel, ook gezondheidszorg en verstrekten leermiddelen voor het onderwijs. Zie
tabel 3 voor de aantallen inwoners in deze kampen in 1989-1990 en 1991.

Tabel 3: Aantal vluchtelingen in de verschillende kampen in 1989, 1990 en
1991
Naam van het kamp1989
Kamp A
320

1990
312

1991
299

PK 9

1299

1295

1241

Charvein

1063

1051

1068

Acarouany

1465

1460

1432

Het werd de vluchtelingen niet toegestaan te werken. Dat wil natuurlijk niet zeggen
dat zij zich niet met allerlei informeel werk bezighielden. Op een enkele uitzondering
na liet de lokale bevolking de vluchtelingen allerlei illegale arbeid verrichten. De
sectoren waarin deze informele economische activiteiten plaatsvonden, waren met
name de houtkap, de bouw en de agrarische sector. In de agrarische sector verrichtten
de vluchtelingen veel arbeid voor de Vietnamezen (Mhongs) voor lage lonen.4.
Medische hulp in de vluchtelingenkampen was gratis. In de kampen waren verder
allerlei niet-gouvernementele, over het algemeen kerkelijke organisaties werkzaam.
Een deel van hulpverlening liep via het Zeister Zendingsgenootschap, terwijl de
katholieke missie in het gebied opereerde met behulp van zusters Franciscanessen.
Beide niet-gouvernementele organisaties werden (voor bijna honderd procent)
gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Dit overheidsgeld was niet alleen
bedoeld voor het verstrekken van humanitaire hulp onder de vluchtelingen in
Frans-Guyana. Ook het deel van Oost-Suriname dat geïsoleerd was door de
binnenlandse oorlog werd vanuit Frans-Guyana van hulp voorzien.
Deze particuliere organisaties zorgden ook voor het onderwijs in de kampen. De
Franse overheid verstrekte de leermiddelen. Er werd ‘Surinaams’ onderwijs gegeven,
dat wil zeggen dat de methoden die gebruikt werden voor het onderwijs in de kampen,
Surinaams waren en de voertaal Nederlands. Onderwijs in het Frans mocht niet
gegeven worden, omdat de Franse overheid integratie van de vluchtelingen op welk
gebied dan ook, wilde voorkomen.
Om de kampen te verlaten was tot begin 1991 toestemming nodig van de militaire
autoriteiten die het kamp bewaakten. Daarna werden de vluchtelingen geregistreerd
in verband met het verstrekken van een identiteitskaart. Met deze kaart, de
zogenaamde PPDS (Carte de Personne Provisoirement Deplacé du Surinam), mochten
de vluchtelingen zich nadien bewegen binnen een bepaald gebied in Frans-Guyana.
In de vluchtelingenkampen hadden de bewoners geen formele organisatie waarin
hun leden zitting hadden. Maar informeel waren zij georganiseerd in de zogenaamde
kampbesturen. In elk kamp functioneerde zo'n kampbestuur dat was samengesteld
uit mannelijke kampbewoners. De leden van het kampbestuur hadden niet eerder
een bestuurlijke functie in Suriname gehad, de besturen bestonden dus niet uit kapiten
of basya. Voor zover traditionele dignitarissen waren gevlucht, namen zij geen zitting
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in het kampbestuur omdat zij vonden dat zij niet tegelijkertijd als gezagsdragers van
een dorp in Suriname en als kampbestuurders voor de Fransen konden fungeren.
In 1987 werden de kampbesturen samengesteld uit vrijwilligers die zich hadden
opgegeven

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

229
om te helpen bij het dagelijks bestuur van het kamp.

Monument voor de vermoorde Marrons uit Moiwana in Charvein (foto Wim Hoogbergen)

De leden bestonden uit mensen van verschillende dorpen uit Suriname. In elk kamp
bestond het bestuur uit twee of meer leden. Het kampbestuur trad op als tussenpersoon
tussen de militairen die de kampen bewaakten en de kampbewoners. Om conflicten
zoveel mogelijk te voorkomen werden de kampen verdeeld in ‘regio's’. Binnen een
regio woonden mensen die uit een bepaald dorp kwamen. Het kamp L'Acarouany
bijvoorbeeld was verdeeld in zes regio's, bestemd voor de inwoners van respectievelijk
(1) Mungo Tapu, (2) Langa Uku, (3) Peeto Ondoo, (4) Albina en omgeving, (5)
Adyuma Kondre en (6) kampbewoners die afkomstig waren van verschillende dorpen
in Suriname, maar zich niet wilden binden aan een dorpsformatie. Deze groep noemde
zichzelf de ‘Rest’. Elke regio had een bestuur. De (traditionele) kapiten en basya
namen regelmatig zitting in bestuursvergaderingen van de regiobesturen, maar deze
dignitarissen hadden geen duidelijke functie. Vanuit de kampbesturen werden mensen
afgevaardigd naar overlegvergaderingen met de Franse autoriteiten. Zo waren de
voorwaarden die de vluchtelingen stelden voor hun
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terugkeer naar Suriname opgesteld door de kampbesturen. Zoals in alle vrijwel alle
vluchtelingenkampen waar mensen boven op elkaar wonen en eigenlijk niets te doen
hebben, mondden onderlinge spanningen regelmatig uit in vechtpartijen tussen
families. De traditionele dorpshoofden kwamen daarbij zelden tussenbeide, maar
konden dat ook nauwelijks omdat het onduidelijk was wie wat over wie te vertellen
had. Als de vechtpartijen uit de hand liepen, grepen militairen of gendarmes in. Het
overplaatsen van een familie naar een ander kamp of de inbeslagneming van verstrekte
registratiekaarten waren de sancties die werden toegepast om de orde te bewaren.
De vluchtelingen die buiten de officiële kampen woonden, hadden meer
bewegingsvrijheid. Zij verplaatsten zich makkelijker. Zo was in het Indianendorp
Paddock een groep Indiaanse vluchtelingen door de gemeenschap opgenomen. In
Iracoubo en Bellevue was begin 1990 een aantal Indiaanse vluchtelingen officieel
toegelaten op verzoek van de burgemeester uit de betreffende gemeente. In Les Hattes
werden vluchtelingenkinderen die langs de Cosewinekreek woonden, officieel
toegelaten tot de Franse scholen.
De Franse overheid zag de Surinaamse vluchtelingen als tijdelijk ontheemden die
voor een korte periode in Frans-Guyana verbleven. Een bureau van het Hoge
Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) dat vanaf 1988 in St. Laurent
gevestigd was, bewaakte de rechtspositie van de vluchtelingen en pleegde regelmatig
overleg met de lokale overheid en vluchtelingen. Alhoewel de Franse overheid de
nieuwkomers niet betitelde als vluchtelingen werden zij toch door het Hoge
Commissariaat als vluchtelingen erkend. De functionaris van genoemde organisatie
vond dat de vluchtelingen alleen op vrijwillige basis terug mochten keren; een van
de taken van het UNHCR was dit te bewaken. Wie vrijwillig terug wilde, werd ook
door de UNHCR begeleid. De vertegenwoordiger van het UNHCR bezocht regelmatig
Suriname, voornamelijk Paramaribo, waar een dependance van zijn organisatie
gevestigd was en het Cotticagebied. De Fransen kwamen begin 1987 met een plan
de vluchtelingen te verplaatsen naar het Tapanahoni gebied, waar de Franse
autoriteiten hun nog een aantal maanden voedsel zouden verstrekken. De Marrons
voelden daar terecht niets voor.

De Terugkeer
In een ‘leeg’ Oost-Suriname probeerde het Jungle Commando wraak te nemen voor
wat de Marrons was aangedaan. Het beperkte zich nu niet langer tot aanvallen op
militaire doelen, maar richtte zich met name op economische doelen: zoals het
Bruynzeel-houtbedrijf, de oliepalmplantage Victoria en de bauxietnederzettingen
rond Moengo. Bij een van de guerrilla-acties van het Jungle Commando werden de
hoogspanningsmasten die van de elektriciteitscentrale in Brokopondo naar Paranam
(centrum van de bauxietindustrie) en de hoofdstad Paramaribo opgeblazen. Het
herstel duurde maanden. De schade van de oorlogsacties was groot, waardoor de
economische situatie van Suriname verder verslechterde. Die was al desastreus
vanwege de stopzetting van de Nederlandse ontwikkelingshulp in 1982 naar aanleiding
van de decembermoorden, een wereldrecessie in de bauxietsector en het beleid van
monetaire financiering door de Surinaamse overheid in de jaren na 1982 (Chin &
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Buddingh 1987: 153). De enige kans op economisch herstel lag in de hervatting van
de ontwikkelingshulp en dit zou alleen gebeuren na het in gang brengen van een
verregaand democratiseringsproces.
Verkiezingen op 25 november 1987 brachten het ‘Front’ (de oude partij en NPS,
VHP en KTPI)
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weer aan de macht, maar legerleider Bouterse had van de ‘oude’ politici zoveel
concessies weten af te dwingen, dat hij nog jaren lang zijn stempel op de
ontwikkelingen van Suriname kon drukken. Voor de verkiezingen hadden de
Frontleiders geroepen dat ze eventueel ‘naar Oost-Suriname zouden wandelen’ om
met Brunswijk vrede te sluiten (Van der Werf 1988: 8), maar het zou nog een hele
tijd duren voor die vrede gesloten werd en de Cottica-Marrons naar Suriname konden
terugkeren. Op 4 en 5 maart 1988 reisde een Surinaamse delegatie onder leiding van
Frank Essed via Cayenne naar St. Laurent om namens de Nieuw Front Regering met
de Fransen te overleggen. De delegatie bezocht ook de vluchtelingenkampen. Een
Tripartite Overleg Commissie werd opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van
de Franse overheid, de Surinaamse overheid en het Hoge Commissariaat voor de
Vluchtelingen. De Surinaamse delegatie kreeg van de vluchtelingen een lijst van
voorwaarden gepresenteerd.
Voordat van terugkeer sprake kon zijn, wilden de vluchtelingen garanties. Suriname
had dan weliswaar weer een burgerregering, de invloed van de militairen was nog
zeer groot, dus eiste men dat het Nationale Leger uit de drie noodgebieden zou
vertrekken. Hun plaats moest worden ingenomen door de politie en eventueel
ordetroepen uit het buitenland. Geen enkele machtspositie mocht aan Bouterse of de
legerleiding toevertrouwd worden en de volksmilitie moest ontwapend en opgeheven
worden. Daarnaast eiste men dat de regering tot een vergelijk met het Jungle
Commando moest komen. Een duidelijke uitspraak werd geëist van de president en
de regering, betreffende de veiligheid, de vrijheid en erkenning van de bewoners van
Oost- en Zuid-Suriname met garanties voor de wederopbouw van hun woongebieden.
Een belangrijke eis was ook dat de regering een inventarisatie moest maken van wie
het leven hadden gelaten, onder welke omstandigheden dat had plaatsgevonden, wie
van de burgerbevolking door de acties van het leger gewond waren geraakt, of een
geestelijk trauma aan de strijd hadden overgehouden.
In de loop van 1988 nam de intensiteit van de gevechtshandelingen af. De
onderhandelingen binnen de Tripartite Overleg Commissie sleepten zich voort en
uiteindelijk werd op 21 juli 1989 in Kourou een akkoord gesloten. De overeenkomst
omvatte afspraken over de terugkeer van de Cottica-Marrons, het vrijlaten van
gevangenen en de leniging van acute noden in het binnenland. Het zogenaamde
Kourou-akkoord bleef een stukje papier. Acties ondernam de Surinaamse overheid
niet. Ze kon waarschijnlijk ook weinig doen want de militairen wilden de Marrons
niet terug in Oost-Suriname en saboteerden het vredesakkoord. Het Nationaal Leger
begon een groep Indianen te bewapenen die zich vanaf dat moment manifesteerde
onder de naam ‘Tucajana Amazones’. Op deze manier kreeg het leger politieke
invloed in het binnenland, terwijl het zelf buiten schot bleef. Gesteund door
manschappen en materieel van het leger hadden de Tucajana, die samenwerkten met
een groep Matawai-jongeren (de groep ‘Mandela’) en Saramaka (de Angula), al
spoedig de controle over een groot deel van het Surinaamse binnenland.
Na het mislukken van het Kourou-akkoord stuurde de Surinaamse regering diverse
keren delegaties naar Frans-Guyana. Bij de Franse overheid drong men er vooral op
aan de vluchtelingen niet overhaast gedwongen terug te sturen. De Fransen echter
waren van mening dat in Kourou vrede gesloten was en wilden de Surinaamse
Marrons kwijt. In 1990 presenteerden zij een plan voor de terugkeer van de
vluchtelingen. Elke volwassen vluchteling die naar Suriname zou vertrekken zou
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4000 Franse francs uitgekeerd krijgen en voor ieder kind was Ff 2000 beschikbaar.
In dit plan was ook sprake van een gezamenlijke aanpak van de Franse en
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Surinaamse regering voor de heropbouw van de dorpen in het Cotticagebied. Op
papier kan veel geschreven worden, maar over geld om die plannen uit te voeren,
werd niet gerept. Doordat het onduidelijk was hoe de vluchtelingen opgevangen
zouden worden en hoe hun veiligheid gewaarborgd zou zijn, maakte aanvankelijk
vrijwel niemand van het aanbod gebruik.
Op uitnodiging van de Surinaamse regering trok een delegatie van kampleiders,
vergezeld door de sous-prefect Vizy, in januari 1991 een bezoek aan het Cotticagebied.
Dit bleek een zinvol initiatief. De kampleiders verklaarden na afloop dat terugkeer
niet zonder gevaar was, maar dat een retour geen onverantwoordelijke daad zou zijn.
Om de vluchtelingen nog een extra duw in de goede richting te geven, bood de Franse
overheid de optie van spijtoptant aan. De vluchtelingen die zouden vertrekken,
mochten binnen zes maanden naar Cayenne terugkomen als het leven in Suriname
niet zou bevallen. Geleidelijk aan begonnen de Marrons het erop te wagen. Eind
1991 begonnen de eerste vluchtelingen terug te keren. Een woordvoerder van het
Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling verklaarde in december 1991
nog onomwonden dat het de vluchtelingen geen garanties voor hun veiligheid zou
kunnen bieden (Weekkrant Suriname, december 1991), maar blijkbaar hadden de
Marrons van de Surinaamse regering ook niet anders verwacht.5.

De Paramaka
In de berichtgeving over de Binnenlandse Oorlog wordt de rol van de Paramaka
nogal eens vergeten. De Paramaka is een kleinere Marronstam, die woont aan de
Marowijne tussen de Armina- en Apoemavallen. Het eiland Langatabbetje is de
belangrijkste woonplaats van de Paramaka. Verder hebben zij nog dorpen langs de
oever van die rivier. Al vrij snel na het begin van de schermutselingen werden de
Paramaka bij de strijd betrokken. De aanvallen op Albina en kampjes aan de
Marowijne troffen ook deze Marron-groep. In december 1986 bombardeerde het
leger Langatabbetje. Veel schade werd daarbij gelukkig niet aangericht. Het directe
gevolg was wel dat de Evangelische Broedergemeente de zendingspost en het internaat
sloot en alle personeel terughaalde naar Paramaribo. Granman van de Paramaka
tijdens de binnenlandse oorlog was Cornelis Foster. Hij overleed in 1991 en werd in
1993 opgevolgd door Jan Levi.
We zijn nu tien jaar na afloop van de binnenlandse oorlog. Van de aanwezigheid
van de Surinaamse overheid is in het binnenland nauwelijks iets te merken. Er komen
nauwelijks functionarissen en nog minder diensten. Het onderwijs is hervat, maar
bij lang en na niet op het peil van voor de oorlog. De Broedergemeente heeft de
internaten in het binnenland blijvend gesloten, maar op Langatabbetje heeft de
gemeente de school heropend. Het Paramakadorp Nason had voor de oorlog een
katholiek internaat en een scholencomplex. Nu is er alleen nog maar een school.
Vroeger werden de kinderen uit de kleinere dorpen met schoolboten vervoerd, maar
dat gebeurt niet meer. Kinderen (met name jongens) die normaal gesproken naar
school zouden gaan, zijn nu actief in de goudindustrie, bijvoorbeeld als sjouwer. Aan
het herstel van de infrastructuur is nog nauwelijks iets gedaan. Twee dorpen hebben
een generator voor elektriciteit (Langatabbetje en Lokaloka). Vóór de oorlog hadden
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enkele dorpen waterleiding, maar die functioneert nog steeds niet. Het drinkwater
haalt men in alle dorpen uit de rivier, maar dat is vanwege de goudindustrie vervuild.
Bij voorkeur maakt men daarom tegenwoordig gebruik van regenwater en naast veel
huizen staan grote plastic reservoirs. Het zijn alleen de rijkere bewoners die zich zo'n
reservoir kunnen permitteren. Voor 1986 was er een radio-telefoon verbinding vanuit
Langatabbetje naar Paramaribo. Deze is nooit hersteld.
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Op twee plaatsen bestonden gezondheidsklinieken (Nason en Langatabbetje), waarvan
er momenteel slechts één heel gebrekkig functioneert, namelijk de polikliniek op
Langatabbetje, waar een gezondheidsassistent werkt. De polikliniek op Nason draait
in het geheel niet meer. De medicijn voorziening is minimaal omdat men vanuit
Paramaribo niets meer verstrekt. Behalve een gezondheidsassistent is er geen hoger
opgeleid medisch personeel dat het gebied regulier bezoekt. Lokale mensen gaan
daarom vaker naar de Franse oever, met name naar Apatou, voor medische
behandeling. De Fransen doen niet moeilijk en helpen ook Marrons die uit Suriname
afkomstig zijn. Tegenover het eiland Nason hebben de Fransen een militaire post.
In dringende gevallen behandelt men daar ook ‘burger’-patiënten.
De belangrijkste economische pijlers zijn op dit moment de goudwinning (zie
Hoogbergen, Kruijt & Polimé 2001) en de vrachtvaart. De meeste mannen in de
productieve leeftijdsgroep vinden voor het belangrijkste deel een bestaan in de
goudwinning. De Paramaka zoeken voornamelijk naar goud in de Marowijne, in de
zijkreken, diep in het bos en langs de weg tussen Langatabbetje en de
oostwest-verbinding. In het Paramakagebied zijn momenteel ongeveer 300 Brazilianen
in de goudindustrie werkzaam. Daar wordt ook aan verdiend, want zij kopen graag
kwak, de door de vrouwen op een bakplaat tot korrels gedroogde cassave. Ook ander
voedsel van de kostgronden wordt aan de Brazilianen verkocht.
Een andere belangrijke economische activiteit is de vrachtvaart. De vrachtvaart
in dienst van de goudwinning is heel levendig. Hoewel Langatabbetje over de weg
bereikbaar is, via een afslag van de oostwest-verbinding wordt de meeste benzine
vanuit Albina per korjaal over de rivier getransporteerd. Van hier uit gaat het transport
verder de rivier op.

Migratie naar Frans-Guyana
Zes jaar oorlog hebben het Surinaamse binnenland ontredderd en zoals uit de
beschrijving van de Paramaka bleek, is de vrede wel hersteld, maar de wederopbouw
nooit goed op gang gekomen. Ten gevolge van de oorlog raakte het oosten en
zuidoosten van Suriname bijna volledig geïsoleerd van de rest van het land. Contacten
tussen het woongebied van de Ndyuka en Paramaribo waren er nauwelijks. De
handelsroute van het Tapanahonigebied met het kustgebied verplaatste zich naar
Frans-Guyana en levensmiddelen en andere benodigdheden moesten voortaan betaald
worden in Franse francs. Duizenden Saramaka vestigden zich in sloppenwijken ten
zuiden van Paramaribo. Paramaka en Ndyuka trokken vooral naar Frans-Guyana
waar zij ten minste het vege lijf konden redden en het na verloop van tijd tot een
zekere welstand brachten. In het binnenland lag zes jaar lang het onderwijs stil,
werden niet of nauwelijks salarissen betaald, kreeg men geen uitkeringen meer,
verdween de publieke sector en werden de publieke gebouwen goeddeels vernietigd
of stortten in bij gebrek aan onderhoud. De niet-geschoolde jongeren moesten naar
alternatieve bronnen van inkomsten zoeken. Goudwinning werd daardoor belangrijk.
Vanaf het begin van de jaren negentig nam goud in Oost-Suriname de plaats in als
alternatief voor harde valuta. De Surinaamse gulden verdween in de regio grotendeels
uit het betalingsverkeer.
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Al voordat onder leiding van vertegenwoordigers van de OAS op 8 augustus 1992
vrede (Akkoord van Nationale Verzoeningen Ontwikkeling) werd gesloten, vonden
de Fransen dat de Marrons veilig konden terugkeren naar Suriname. Om te zorgen
dat zij ook daadwerkelijk vertrokken, werden de kampen in juni 1992 officieel
opgeheven. De gratis medische voorziening werd gestaakt. Het onderwijs voor de
kampkinderen stopgezet en de scholen gesloten.
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Ook de verstrekking van voedselpakketten eindigde. De achterblijvers kregen geen
toestemming in de buurt kostgronden aan te leggen. Zij moesten dus wel weg. Daarna
werden de kampen successievelijk gesloopt. Charvein als laatste. Waar de bewoners
precies heengingen, interesseerde de Fransen niet. De mensen kregen hun
‘oprot-premie’ en daarmee waren ze officieel weg. De meesten gingen ook terug
naar het Cotticagebied, al was het maar om er even te kijken. Maar definitief terug
naar Suriname zijn de meesten niet gegaan. Anno 2002 is de situatie zo dat een groot
deel van de Cottica-Marrons heen en weer pendelt tussen Suriname en Frans-Guyana.
Was 30 jaar geleden weinig verschil in welvaart was tussen de bewoners van de
Surinaamse en Frans-Guyanese oevers van de Marowijne, thans vormt zij de grens
tussen de Europese Unie en een ontwikkelingsland. Frans-Guyana is een departement
van Frankrijk. De munteenheid is de Euro, de uitkeringen zijn er hetzelfde als in
Frankrijk. Er is AOW, een werklozen uitkering, er is bijstand,
overheidsfunctionarissen worden betaald als in het moederland, kinderen worden
met boten naar goed geoutilleerde scholen gebracht. En wie op Frans grondgebied
wordt geboren, heeft recht op de Franse nationaliteit. Er worden dus heel wat
Surinaamse Marrons op Frans grondgebied geboren.
Hoewel een Surinamer een visum nodig heeft voor een bezoek aan Frans-Guyana,
is het grensverkeer eigenlijk geheel vrij. Men stapt in een korjaal en vaart naar de
overkant. Dat is zo in het binnenland, maar dat is ook zo in Albina. Er vaart een
veerboot tussen Albina en St. Laurent, maar daarvan wordt weinig gebruik gemaakt.
Wie naar de overkant wil, regelt een plek op een korjaal en laat zich overzetten. Geen
douane in de buurt, aan geen van beide oevers. Met een geldig paspoort kun elke
inwoner van de Europese Unie zonder enig visum naar Frans-Guyana en als je dan
(illegaal) naar Suriname wilt, dan charter je een korjaal. Die zet je in Albina af, waar
de Marron buseigenaren stevig aan je trekken om met hun bus naar Paramaribo te
reizen. Durf je dat niet aan en ben je in het bezit van een geldig visum, dan maak je
een wandeling naar de douane om een stempel in je paspoort te laten zetten. De
douanepost staat op veilige afstand van alle drukte. En omgekeerd? Geen Surinaamse
Marron die een visum aanschaft voor Frans-Guyana, noch in het binnenland, noch
voor een bezoek aan St. Laurent. Want ook de Franse douane blijft op veilige afstand
van het reizigersverkeer.
Het zo'n vijftien jaar geleden slaperige St. Laurent, bewoond door zo'n vijfduizend
voornamelijk Franse Creolen, heeft nu zo'n 30.000 inwoners en het Sranantongo is
er de belangrijkste omgangstaal geworden. In veel winkels is Surinaams personeel
aangenomen om de niet- Frans sprekende bevolking te kunnen bedienen. Het
ziekenhuis van de stad heeft de Frans-Amerikaanse antropologe Diane Vernon
aangesteld als cultureel intermediair tussen Marrons en de Franse artsen. Eén van de
belangrijkste gevolgen van de Binnenlandse Oorlog en het feit dat het
welvaartsverschil tussen Frans-Guyana en Suriname zo enorm is geworden, is dan
ook een massale migratie van Surinamers (vooral Marrons) naar Frans-Guyana. In
een recent artikel becijfert Richard Price (2002: 82) dat op dit moment zo'n 37.200
Marrons in Frans-Guyana wonen. In 1986, toen de Binnenlandse oorlog begon, waren
dat er niet meer dan zesduizend (een Boni-bevolking van zo'n 2.000 mensen, wonend
aan de Franse kant van de Lawa, en een Saramakaanse component van zo'n 3.500
personen (vooral wonend in Kourou). Van die meer dan 37-duizend Marrons wonen
- opnieuw volgens de cijfers van Price er 7.400 in het binnenland (Ndyuka - Boni
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en Paramaka) en 29.800 in het kustgebied (St. Laurent, Kourou en Cayenne). De
totale Marronbevolking, verdeeld over Suriname, Frans-Guyana en Nederland
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wordt door hem trouwens op 117.660 geschat.
Die Marronbevolking woont voor een groot deel zonder papieren in Frans-Guyana
en is dus ‘illegaal’. Het aantal vluchtelingen dat na de oorlog een officiële
verblijfsvergunning heeft gekregen, is gering. Van de Marrons die in de kampen
woonden, hebben er slechts 161 dat belangrijke papier gekregen. Om dat te krijgen
moesten allerlei formaliteiten worden vervuld. Zo moesten de aanvragers fotokopieën
inleveren van hun paspoort en geboorteakte, de gebruikelijke pasfoto's overhandigen
en een belastingzegel van 100 franc kopen. Tevens moesten geboorteakte en
familieboekje in het Frans vertaald worden, waardoor de kosten voor een
verblijfsvergunning opliepen tot ongeveer 1000 Franse francs. Een probleem was
dat veel van de gevraagde documenten verloren waren gegaan. Lang niet alle
vluchtelingen hadden die papieren mee kunnen nemen tijdens hun vaak overhaaste
vertrek. Velen hadden trouwens nooit een paspoort gehad. Illegaliteit is in
Frans-Guyana echter geen probleem. Het land is leeg, heeft open grenzen en de
Franse overheid controleert zelden. Alleen als je het land wilt verlaten, met Air France
naar Parijs wilt vliegen, dan wordt het een andere zaak.
Heeft men voor Frans-Guyana een verblijfsvergunning, dan mag men er nog niet
werken, want daarvoor is een werkvergunning nodig. De meeste Marrons zijn dus
niet alleen illegaal aanwezig, maar werken ook illegaal. Het lijkt erop dat de Franse
overheid dat geen enkel probleem vindt. Immers, illegaliteit houdt de lonen laag en
geen werk vergunning betekent ook geen recht op een uitkering als men zonder werk
zit. Voor allerlei vergunningen moet men legaal zijn. Boni zijn altijd legaal, want de
Boni-Marrons wonen al zo'n tweehonderd jaar in Frans-Guyana. Paramaka zijn dat
zelden, want de leden van die stam woonden tot aan de binnenlandse oorlog op
Surinaamse grondgebied, bijvoorbeeld op Langatabbetje. Een vergunning voor het
vervoer per korjaal van schoolkinderen wordt natuurlijk alleen aan legale Marrons
gegund. Nu ontstaat de situatie dat een Boni-Marron een contract niet de overheid
tekent om vooreen x-bedrag jaarlijks een aantal kinderen te vervoeren. In de praktijk
kan een vriend, of zwager, de niet-legale Paramakaan bijvoorbeeld, dat vervoer
regelen voor een x-bedrag minus 15%, waarvan die 15% voor de vergunninghouder
is. Een heel systeem van legale diensten die illegaal door een ander worden uitgevoerd,
is zo ontslaan. De legalen krijgen zo gemakkelijk inkomsten en het zal duidelijk zijn
dat zij tegen legalisering van illegalen zijn. Het vrachtvervoer voor de Franse overheid
werkt voor een groot gedeelte volgens dit systeem. De legale Marrons krijgen in St.
Laurent vracht en laten die voor een lager bedrag uitvoeren door Surinamers,
bijvoorbeeld door Ndyuka. En voor men vanuit St. Laurent de Marowijne opvaart,
gooit men de vaten vol met de veel voordeligere Surinaamse benzine uit Albina.

Vrachtvaart
Wie op het Paramakaanse eiland Lokaloka gaat zitten en de korjalen telt die de
Marowijne op- en afvaren, ziet er per dag zo'n twintig voorbijvaren. Het gaat dan
om grote korjalen met vracht voor de Lawa en de Tapanahoni, niet om een klein
korjaaltje waarin een vrouw naar haar kostgrond peddelt. De belangrijkste vracht
stroomopwaarts zijn vaten dieselolie, bestemd voor de elektriciteitsgeneratoren in
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de dorpen en de machines voor de goudwinning. Een korjaal met een stevige
buitenboordmotor vervoert tegenwoordig tussen de 35 en 40 vaten diesel. Rijst is op
één na het belangrijkste product dat stroomopwaarts gaat.
In de vrachtvaart is de laatste decennia veel veranderd. De belangrijkste verandering
is natuurlijk het gebruik van buitenboordmotoren. In de jaren vijftig van de vorige
eeuw, verschenen de eerste. Intussen zijn zij steeds krachtiger ge-
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worden. De meeste transporteurs gebruiken nu 60 of 75 PK motoren, met een voorkeur
voor Japanse motoren. Yamaha is favoriet. Een nieuwe Yamaha buitenboordmotor
van 75 PK kost €5.200. Buitenboordmotoren gaan zo'n vijf tot zeven jaar mee.
De eerste buitenboordmotoren (van 7 PK) maakten het mogelijk opeen korjaal
een vracht van twaalf balen te vervoeren. Een ‘baal’ was de rekeneenheid. Bootslieden
werden betaald per baal. Nu rekent men in vaten (twee balen is een vat) of in ‘jobs’.
Een job is een korjaal vol. In de tijd toen nog gepeddeld en geboomd werd, was vijf
vaten het maximum dat een korjaal kon vervoeren. In het begin van de
buitenboordmotoren was het mogelijk zeven tot acht vaten te vervoeren en - zoals
gezegd - nu zijn vrachten tot 40 vaten mogelijk. Maar het gaat niet alleen om meer,
het gaat uiteraard ook sneller. De reis van Albina naar Stoelmanseiland, duurde voor
er buitenboordmotoren kwamen ongeveer een week. Een tocht van St. Laurent naar
Stoelmanseiland is met die sterke motoren nu in een dag te doen, tenzij het water
erg laag staat
Vroeger betaalde men de vrachtvaarders per vat. Tegenwoordig eigenlijk alleen
maar per job. Een job is minimaal 35 vaten. Een vrachtvaarder vraagt een bedrag
exclusief de benzinekosten. Er is een groot verschil in prijzen. Vracht vaarders die
legale jobs varen, dus bijvoorbeeld voor de (Franse) overheid op factuur, rekenen
voor een job van St. Laurent naar Apatou (en terug) met een korjaal van vier ton in
2002 bijna €600. Deze reis is in een dag te maken. Over deze bedragen dragen zij
keurig aan de overheid belasting af, betalen sociale lasten voor het personeel en
pensioenpremie. Gaat het om toeristen dan kost een dagreis op de rivier rond €200.
Is de reis langeren wordt niet constant gevaren, dan worden de prijzen lager.
De vrachtvaarders die wat meer in het zwarte circuit opereren, zijn uiteraard
goedkoper. Voor de job van Albina naar Stoelmanseiland is het basistarief (boot plus
buitenboordmotor) rond de €140. Daar komen dan voor de opdrachtgever de kosten
van de benzine nog bij. Op dit traject verstookt men heen en terug bijna twee vaten
benzine à 200 liter per vat. Een vat benzine in Albina kostte (in 2002) zo'n €75. Op
elke boot zijn een motorist en minimaal een kulaman (de persoon die voorop staat
met een stok (kula) in de hand) aanwezig. Een bootsman (motorist) krijgt zo'n €220
per week en de kulaman verdient €175. Op grote korjalen met veel vaten diesel zijn
vaak twee kulaman aanwezig. Deze tweede man verdient iets minder. Voor het eten
en drinken voor de bootslieden moet gezorgd worden door de persoon van wiede
lading is. Als de boot in zijn geheel bestemd is voor passagiersvervoer, moeten de
passagiers voor het eten zorgen. De bootslieden bereiden het dan. In de dorpen waar
overnacht wordt, hebben zij wel kennissen of familie wonen, waarbij zij kunnen
slapen.
Net als vroeger maken de meeste vrachtvaarders hun korjalen nog steeds zelf. De
grotere ondernemingen in St. Laurent kopen ze. Een korjaal is beslist niet goedkoop.
Een boot met een inhoud van vier ton kost bijna €4.500, een korjaal van zes ton kost
rond de €5.500. In de wijze van vervaardiging is weinig veranderd. Een geschikte
boom wordt gezocht en geveld. De stammen worden uitgebold en door branden en
uitbuigen ontstaan brede vaartuigen. Het kost alles bij elkaar ongeveer honderd uur
om een goede korjaal te fabriceren. Aan het maken van een korjaal wordt dus veel
verdiend. Een korjaalbouwer kan hiermee zo'n €45 per uur verdienen. Er zijn echter
nauwelijks mensen die permanent bezig zijn met de fabricering van korjalen. Het is
nevenarbeid en men is er soms maanden (met grote tussenpozen) mee bezig. De
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kosten van onderhoud aan een korjaal zijn niet buitensporig hoog, maar een korjaal
heeft niet het eeuwige leven. Meer dan een jaar of zeven gaat de gemiddelde korjaal
niet mee.
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Korjalen op de Lawa (foto Adam Abango)

Een van de grote transportondernemers in St. Laurent is Adam Abango. Hij is
eigenaar van Maroni Transports et Liaisons. Adam Abongo is ongeveer 40 jaar oud
en afkomstig Tabiki aan de Beneden-Tapanahoni. Abongo is geschoold, heeft een
economische opleiding gevolgd en is in het bezit van de benodigde diploma's om
een eigen bedrijf te starten. Zijn bedrijf bestaat sinds 1989. In die periode werkte hij
bij Gouchier, een ‘Doe-het-zelf’-zaak in St. Laurent als boekhouder. Hij begon met
een startkapitaal van €7.200, waarvoor hij twee boten kocht. Adam werd niet zelf
vrachtvaarder. Hij ging in zee mei familieleden die hem gevraagd hadden boten te
kopen en hen als bootslieden in te huren. In zekere zin was zijn werkwijze een breuk
met het verleden. Traditioneel heeft de vrachtvaarder zijn eigen boot. Adam startte
een transportbedrijf met ‘personeel’.
Een andere breuk met het verleden was dat Adam de goederen die hij vervoerde,
verzekerde. Als zijn bedrijf de vracht verspeelde, bijvoorbeeld omdat een korjaal
omsloeg, kreeg de eigenaar van de goederen de schade door de verzekering vergoed.
De eerste vrachten kreeg Adam van Gouchier, het bedrijf waar hij boekhouder was.
Als spoedig vervoerde zijn bedrijf ook voor Chinezen in St. Laurent. Adam opende
een kantoor in St. Laurent en nam personeel aan. Mensen konden nu naar zijn kantoor
rijden, of opbellen waar een attente telefoniste ervoor zorgde dat potentiële klanten
snel werden doorverbonden. Adam zelf deed de acquisitie. Hij slaagde erin de EdF
(Elèctricité de France) als klam te krijgen en mocht de vaten diesel vervoeren die
voor de generatoren in het binnenland nodig zijn. De Franse overheid gaf hem
contracten voor schoolboel vervoer. Adam heeft nu tien
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korjalen. De kleinste kan vier, de grootste tien ton vervoeren. De belangrijkste
goederen die getransporteerd worden zijn bouwmaterialen, materiaal voor
wegenaanleg, machines voor goudzoekers en diesel voor EdF. Ook bulldozers en
auto's worden de rivier op gevoerd. Dat kan alleen met hoog water en daartoe worden
twee korjalen aan elkaar vastgezet. Maroni Transports et Liaisons onderhoudt
geregelde diensten op Apatou, Grand Santi, Papachton en Maripasoula.
De vrachtvaart is een belangrijke economische activiteit: riviertransport,
schoolvervoer en toerisme. Insiders schatten dat de sector goed is vooreen jaarlijkse
ontzei van zo'n €70 miljoen. Aan de vrachtvaart en de goudwinning wordt goed
verdiend. Dat is aan veel dingen te merken. De huizen die nu in het binnenland
gebouwd worden, zijn veel groter en beter dan voorheen. In de dorpen zijn allerlei
luxe goederen te koop, waaronder wij ook koude flesjes cola verstaan. In de diep
vrieskisten van de winkeliers zit tegenwoordig heel veel voedsel dat vanuit het
kustgebied is aangevoerd. Kip in diepvries wordt van kamp tot kamp verkocht. Zonder
vrachtvaart is goudwinning niet mogelijk. Wie geld heeft, kan investeren in machines
om goud te vinden, maar in de vrachtvaart valt meer te verdienen en op zich heeft
deze tak van inkomsten veel minder risico's. Als je zorgt dat boten en
buitenboordmotoren gekocht worden van reeds verdiend geld, dan loop je niet meer
risico dan bij een instortende economie een te grote boot en een te zware
buitenboordmotor te hebben. Overigens zijn buitenboordmotoren een geliefd object
van dieven. Het is dus zaak deze altijd van de boot los te koppelen en goed op te
bergen.
Doordat de Franse overheid de belangrijkste opdrachtgever is voor boottransporten,
zitten de meeste transporteurs tegenwoordig in St. Laurent. De grotere hebben eigen
kantoren. De transporten gaan legaal, met een contract en het afdragen van BTW.
We hebben al opgemerkt dat de benzine voor de buitenboordmotoren meestal in
Albina wordt gekocht, maar als het om diesel gaat die bestemd is voor Franse dorpen,
dan moet het diesel zijn die in Frans-Guyana aangekocht is. Overigens is de
transporteur niet degene van wie de goederen zijn. De goederen zijn tegenwoordig
bij de grote transporteurs verzekerd, dus als een korjaal in de stroomversnellingen
omslaat, krijgt de eigenaar van de goederen een schade uitkering.
In het verleden hadden de Surinaamse Marrons een slechte naam wat discipline
betreft. Een boot kon komen, maar ook niet. Natuurlijk zal dat in sommige gevallen
nog steeds wel zo zijn, maar wie boekt bij de gerenommeerde vervoerders in St.
Laurent krijgt een slipte bediening. Er is een boot met buitenboordmotoren twee man
personeel op de afgesproken tijd. Je kunt een rekening krijgen eventueel met BTW.
Natuurlijk valt er over de prijzen wel te onderhandelen, maar ze liggen redelijk vast.
Passagiers moeten hun eigen eten en hangmatten meenemen, plus het voedsel en
drinken voor de bootslieden.
Een keer in de week onderhoudt een mailboot de verbinding tussen St. Laurent
en Maripasoula. De reis van St. Laurent naar Grand Santi aan de Lawa kost €50 per
persoon, de hele rit naar Maripasoula €70. Op die postboot (voor brieven en pakketten)
kunnen tien tot twaalf personen mee. De terugtocht is €8 goedkoper. De tocht rivier
opwaarts duurt twee en een halve dag bij hoog wateren vier á vijf dagen bij laag
water. In de Franse dorpen Apatou, Gran Santi en Maripasoula zijn mooie
logeergebouwen waar voor €12,50 een hangmat opgeknoopt kan worden. Deze
logeergebouwen hebben stromend water, kookfaciliteiten, douches en toiletten. Het
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reizen per mailboot vanuit St. Laurent is dus aanzienlijk goedkoper, dan boeken bij
een van de toeristenbureaus in Paramaribo. Op zich een ideale mogelijkheid voor de
avontuurlijke toerist om het Marowijne-Lawa gebied te verkennen, maar er wordt
slechts weinig gebruik van
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gemaakt. Dat wil niet zeggen dat slechts weinig mensen naar Maripasoula reizen.
Dit Boni-dorp is thans een mini-boomtown met zo'n tienduizend inwoners, waaronder
een grote proportie Brazilianen, die werkzaam zijn in de goudindustrie.
De Marrons noemen de periode dat de korjalen nog met mankracht over de rivieren
vervoerd moesten worden, bagasi (=bagage). Tegenwoordig spreken zij over foiasi
(van het Franse voyage). Naast de bootsman en de kulaman, had men vroeger ook
een jongetje aan boord (angina tete) die de gehele tijd bezig was water te hozen. Die
jongen moest ook koken en de afwas doen. Dat is nu niet meer nodig, want de
buitenboordmotoren zuigen het water uit de boot.
Hoewel iedereen ervan overtuigd is, dat het leven in de vrachtvaart thans
economisch veel beter is, wordt vaak met veel nostalgie terug gekeken op het verleden.
‘Het was iets leuks als we met vier of vijf boten waren en we kwamen bij een sula
(stroomversnelling). Vroeger hadden wij elkaar nodig om over de sula te komen.
Het was soms moeilijk om met zijn drieën om de korjaal over de stroomversnelling
te slepen. Dan kon je elkaar helpen. Dan zaten we achter elkaar aan met de boten.
We hielden een wedstrijd. Het was mooi om te zien hoe iedereen zijn kulastok in het
water stak met al die boten achter elkaar aan. We schreeuwden en zongen; het was
heel plezierig. Als we bij de dorpen kwamen, dan zongen we opnieuw. Wij brachten
daarmee de vrouwen in opschudding. Zij begonnen dan te klappen en riepen baya-eee
(=bravo, toejuichen). In mijn tijd was het geweldig. We vertrokken van Albina met
zes of acht boten en iedereen riep ons toe als we langs de dorpen kwamen.’6.

Afsluiting
Arbeidsmigratie hebben de Marrons altijd gekend, maar de migratie lijkt nu permanent
omdat ook jonge vrouwen uit het binnenland wegtrekken en zich in het kustgebied
van Frans-Guyana en in Paramaribo vestigen. Is deze ontwikkeling te betreuren? Er
zijn een groot aantal problemen als gevolg van deze massale migratie ontstaan. In
Paramaribo zijn de meeste Marrons komen te wonen in de slechte buurten. In
Frans-Guyana zijn zij vaak illegaal. Toch lijkt het erop dat je als een illegaal in
Frans-Guyana een beter leven hebt, dan als legale Surinamer in het geboorteland.
Het lijkt erop dat de individuele Marrons die kozen voor migratie een verstandig
besluit hebben genomen. Wij behoren niet tot de antropologen die een economisch
arm, maar rijk cultureel leven, aan mensen willen voorschrijven als een betere manier
van leven. Als het je gaal om de toekomst voor je kinderen, kun je beter migreren.
In dit artikel hebben we onder andere aandacht besteed aan de Paramaka. De
Paramaka die op in het traditionele woongebied achterbleven, ondervinden de
schadelijke gevolgen van een afwezigheid van een overheid. Hetzelfde geldt natuurlijk
de Ndyuka. Als een overheid zwak is, gaat dat ten koste van de armen, met name
van vrouwen, kinderen, van zieken en ouderen. De maatschappij valt uiteen in een
kleine groep die het economisch goed redt en zich van alles kan permitteren en een
veel grotere groep die moet pinaren (ellende lijden). Dat geldt voor Suriname in zijn
algemeenheid, maar het geldt ook voor de Marronsamenleving. Voor mannen in de
kracht van hun leven, zijn er voldoende economische niches: de goudindustrie en de
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vrachtvaart. Ouderen moeten maar zien, hoe ze het redden, zieken moeten op eigen
kracht beter worden en kinderen worden nauwelijks geschoold.
Paramaka en Ndyuka die naar Frans-Guyana migreerden, hebben daar de
bescherming van een sterke overheid, die uitkeringen verstrekt, de zorg voor zieken
op zich neemt en veel geld be-
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steedt aan onderwijs. Als illegaal heb je niet alle rechten, maar die op onderwijs en
vrijwel gratis gezondheidszorg wel. Kinderen die op Frans grondgebied worden
geboren, krijgen automatisch de Franse nationaliteit, dus na verloop van decennia is
iedereen een legale Franse staatsburger. De Marrons weten de economische
mogelijkheden van Frans-Guyana goed te benutten, getuige de mooie woningen die
zij bouwen in het kustgebied.
De houding ten opzichte van het moederland Suriname is dubbel. Men verwacht
er niet veel van, maar klaagt daar wel over. Veel Marrons behoorden in Suriname
tot de Evangelische Broedergemeente. Zij voelen zich door hun kerk in de steek
gelaten. Zij zouden graag zien dat een dominee de kerkgemeenschap in Frans-Guyana
nieuw leven zou inblazen, maar de broedergemeente heeft daar het geld niet voor.
Veel Marrons die zich als leden van de broedergemeente beschouwen, gaan daarom
nu naar de katholieke kerk of hebben zich aangesloten bij protestantse splinters,
waarvan ‘Gods Bazuin’ op dit moment de meeste aantrekkingskracht heeft.
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Eindnoten:
1. We danken Eva Essed-Fruin, Hans Ramsoedh en Peter Meel voor het kritisch doorlezen van
dit artikel.
2. De term ‘Boslandcreolen’ werd overigens in 1957 het eerst gebruikt door H.N. Dahlberg in
Suriname in de Aardrijkskunde (mededeling E. Essed-Fruin).
3. Over de redenen van het ontslag lopen de meningen uiteen. Zo spreken Meel (1993: 142) en
Buddingh' (1999: 349) van ongeoorloofd gedrag. Schroeder (1987: 5) en Thorndike (1990: 50)
van discriminatie en Thoden van Velzen (1988: 218) van een loonconflict.
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4. Gevluchte Vietnamezen kregen in de nasleep van de Vietnamoorlog in de jaren zeventig
toestemming zich in Frans-Guyana te vestigen. Het ging om zo'n 25.000 vluchtelingen. Een
dorp van Mhong, een etnische groep, is gelegen vlakbij Acarouany (zie kaart).
5. In deze paragraaf zijn wij nauwelijks ingegaan op de uitgebreide verwikkelingen in de periode
1987-1992. We willen hiervoor verwijzen naar Möllering (1993) en Volker (1998).
6. Interview met Dave Apagui, St. Laurent, 9 november 2001.
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Dirk Kruijt & Marion Maks
De armoede in Suriname, 1980-2000
Suriname heeft een armeodeprobleem.1.
Onderzoek naar de armoede heeft pas de laatste tijd aandacht heeft gekregen van
de zijde van de overheid en de donorgemeen-schap. De belangstelling voor het
onderwerp in de Surinaamse academische gemeenschap is evenmin overweldigend.
De nationale armoede is het resultaat van een crisisproces dat vanaf 1982, na de
stopzetting van de Nederlandse ontwikkelingshulp, voelbaar werden dat zich rond
1995 consolideerde. In het onderstaande artikel geven we eerst de structuur van de
werkgelegenheid weer in de formele en de informele economie. De omvangrijke
publieke sector en het informaliserings-proees waaraan ook het ambtelijk circuit
onderhevig is krijgen hier aandacht. Daarna geven we een overzicht van de bestaande
armoede studies per augustus 2001 en gaan we nader in op de structuur van de
Surinaamse armoede. In een derde paragraaf analyseren we de effecten van vier
verzachtende factoren: het bestaan van een omvangrijk maar weinig bestudeerd
informeel circuit in de stedelijke sector en de daarmee te associëren
micro-bedrijvigheid; het bestaan van een opkomend, eveneens goeddeels informeel
mijnbouwcircuit, met name in de gouddelving; de inkomsten uit het grijze en het
illegale circuit, en tenslotte, de remittances-verbinding met Nederland. We eindigen
het artikel met een discussie over de lange termijn effecten van de armoede in termen
van de maatschappelijke cohesie en de veranderingen in de politieke cultuur om te
besluiten met een overweging naar aanleiding van het uitzonderlijk lage vertrouwen
day de Surinaamse bevolking had (heeft?) in het functioneren van de formele
instituties van de democratie. In dit opzicht, betogen we, is Suriname de afgelopen
vijftien jaar veel meer op andere landen van Latijns-Amerika gaan lijken.

De structuur van de Surinaamse economie en werkgelegenheid
Sinds de onafhankelijkheid in 1975 vervult de staat een dominante rol in de
Surinaamse economie en werkgelegenheid. De rol van de overheid als staatskapilalist
en trekker van de economie is expliciet verankerd in de grondwet. De overheid is
veruit de belangrijkste werkgever. Ondanks de sterke nadruk op de rol van de overheid
als werkgever en als aanjager van de nationale economie zijn de overheidsinkomsten
traditiegewijs voor een belangrijk deel afkomstig uit de mijnbouw, met name de
bauxietsector, waar twee multinationale mijnondernemingen de dienst uitmaken.
Suriname is en was, in de koloniale tijd en ook in de periode van haar
onafhankelijkheid, een grondstofleverende economie geweest. In de jaren tachtig en
negentig droegen de exploitatie van de olie- en goudreserves bij aan een nog groter
accent op de overheidsinkomsten uit de opbrengsten van de mijnbouw. Ook de
ontwikkelingshulp, waarin de Nederlandse bijdrage een overwegende rol vervult, is
een belangrijke factor in de economie en de financiering van de overheid (Van den
Berg et al. 1996). Een rapport van de Wereld Bank (WB, 1998: 7) typeert de economie
dan ook als het product van een continue ‘dependance on aluminium and aid’. De
prijszetting van het belangrijkste exportproduct - bauxietexport, dat al decennialang
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ongeveer 75 procent van de exportwaarde voor haar rekening neemt - vindt plaats
op de buitenlandse markt en is daarmee een ex-
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Tabel 1: Omvang van het ambtelijk apparaat in Suriname, 1975-2000
(beschikbare cijfers)
Eind v/h jaar
1975

Aantal
25748

Toe-of afname

Toe-of afname in %

1976

28631

2883

11,2

1977

31721

3090

10,8

1978

36664

4943

15,6

1979

35216

-1448

-4,0

1980

33503

-1713

-4,9

1981

34982

1479

4,4

1982

36475

1493

4,3

1983

37550

1075

3,0

1984

38126

576

1,5

1985

38986

860

2,3

1986

39560

574

1,5

1987

40686

1126

2,9

1988

43304

2618

6,4

1989

42197

-1107

-2,6

1990

40370

-1827

-4,3

1991

41921

1551

3,8

1992

39832

-2089

-5,0

1995

39083

2000

38393

Bron: Bewerking van data van de Centrale Bank en het ABS
terne aangelegenheid. Twee maatschappijen, Alcoa-dochter Suralco en de
voormalige Shell-dochter Billiton zijn werkgever van een arbeidersaristocratie, die
in de loop der jaren voortdurend is geslonken: van 6200 werknemers in 1975 tot
2300 in het jaar 1999 (Buddingh 1999: 408-409). Ook in de oliesector is de groei
van de formele werkgelegenheid negatief. De goudexploitatie is vooral een bron
voor informele werkgelegenheid.
Het Surinaamse Algemeen Bureau voor de Statistiek gaat uit van een economisch
actieve bevolking in Groot-Paramaribo van ongeveer 90.880 in 1999, een
werkeloosheid van 14 procent en een arbeidende bevolking van ongeveer 100.850
(data van augustus 2001). De omvang van het ambtelijk apparaat (nog niet
meegerekend de arbeidsplaatsen in de staatsbedrijven) is overweldigend, gezien de
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ontvang van de economie en de samenstelling van de beroepsbevolking. De overheid
is veruit de belangrijkste bron van formele werkgelegenheid. In 1930 was de omvang
van de ambtelijke beroepsbevolking nog klein. In dat jaar woonden in Paramaribo
181 ambtenaren die meer dan Sf500 verdienden (gegevens van De Bruijne in
Buddingh 1999: 240). Vanaf de jaren vijftig begon de overheidssector aan te zwellen
tot de belangrijkste bron van nationale werkgelegenheid. In 1959 werkten ongeveer
8.400 personen bij de overheid. In 1965 had de overheid al ongeveer 18.000 personen
in dienst. De groei van het ambtelijk apparaat zette zich in de periode 1970-1974
versneld door. In begin 1974 werkten er ongeveer 25.000

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

245

Tabel 2: Percentuele verdeling van de ambtenaren binnen de publieke sector
in Suriname, 1975-2000
1975
openbare 6
orde/
veiligheid

1980
10

1985
14

1990
15

1995
16

2000
15

bestuur en 12
beheer

12

12

17

18

17

‘productie’ 21
ministers

21

18

17

13

11

Fysieke en 61
sociale
infrastructuur

57

56

52

63

57

100%=

33.503

38.986

40.370

39.083

38.393

25.748

Bron: Bewerking van data van de Centrale Banken het ABS
ambtenaren in Suriname; volgens berekeningen van de staf van een UNDP-project
ten behoeve van reorganisatie van de publieke sector dat in die tijd op het Surinaamse
Planbureau werd opgestart was er maar substantief werk voor 15.000 personen: de
rest zou uit stemmers op de zittende partijcoalitie beslaan. Bij de onafhankelijkheid
in 1975 omvatte het ambtenarencorps ongeveer 25.750 personen. Eind 1978 - en dat
na de grote migratiestroom naar Nederland in 1975, 1976 en 1977 - waren er ongeveer
36.500 ambtenaren. Dat impliceert een groei met 10.000 personen. De omvang van
het ambtelijk apparaat bleef in dejaren tachtigen negentig schommelen tussen 35.000
en 40.000.
In de tabellen 1 en 2 staan de aantallen ambtenaren tussen 1975 en 2000 vermeld.
Aan de totalen kan men bemerken dat het totaal aantal ambtenaren aan het eind van
de jaren negentig is gekrompen ongeveer 43.300 in 1988 tot ongeveer 38.500 in
2000. De sector ‘openbare orde en veiligheid’ (waaronder het nationale leger) zag
haar ambtenaren tussen 1980 en 1995 percentueel groeien. Nadien zette een lichte
daling in. De ministeries ten behoeve van beheer en bestuur en de productieve
ministeries hebben door de jaren heen tussen de 30 en 35 procent van het totaal aantal
ambtenaren omvat. Een derde segment van de economische bedrijvigheid is dat van
de staatsbedrijven, de (particuliere) banken, de (particuliere) handelshuizen
(import-export), de grotere en middelgrote ondernemingen.
Het gaat hier om enkele honderden bedrijven, verenigd in de Associatie van
Surinaamse Fabrikanten (AFSA) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB),2.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken had in augustus 2001 ongeveer 17.500
bedrijven geregistreerd, waarvan naar schatting van het KKF-bestuur ongeveer
werkelijk 15.000 beslaand. De meeste geregistreerde bedrijven vallen in het segment
van het midden- en kleinbedrijf. Dit segment binnen de formele economie genereert
naar schatting 40 tot 45.000 arbeidsplaatsen. Er zijn zo'n honderd bedrijven in
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Suriname met meer dan 200 personen of meer in dienst. In 1998 zou naar schattingen
van het IMF het Bruto Binnenlands Product van de formele sector SFL 1.582 miljard
bedragen terwijl het BBP van de formele en informele sector samen op SFL 2.052
miljard wordt geschat (Van Dijck: 2001).
De informele overlevingseconomie zou - op basis van ABS-gegevens en andere
data - ongeveer 29.000 micro-ondernemers en self-employed om vatten. Dit aantal
overlapt weer ten dele met het aantal ambtenaren. De eertijds omvangrijke Surinaamse
stedelijke middenklasse,
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vooral uit ambtenaren bestaand, werd vanaf het midden van de jaren tachtig door de
economische malaise zwaar getroffen. De ambtelijke salarissen daalden van midden
jaren tachtig tot midden jaren negentig tot Nf 50 - Nf 125 per maand en herstelden
zich daarna maar zeer ten dele en dan nog mondjesmaat. Veel ambtenaren zochten
een bijverdienste in de informele economie. Daarbij behielden zij ambtelijke status
vanwege het vaste, zij het vooral symbolische salaris en de hoop opeen klein pensioen.
De rechten op een zekere mate van medische verzorging zijn eveneens verankerd in
de ambtelijke positie. Dus bleef men ambtenaar, om periodiek op het werk te
verschijnen en zich daarnaast bezig te houden met een tweede baan in de informele
economie op basis waarvan men het hoofdinkomen verwerft.3.
Op het kleine segment arbeiders-aristo-cratie binnen de bauxietsector na - en daar
viel de werkgelegenheid aanzienlijk terug - verarmde de stedelijke arbeidersklasse
eveneens aanzienlijk. De buikriem is de afgelopen vijftien jaren steeds strakker
aangetrokken. Een groot contingent verpauper de leden van de voormalige middenen arbeidersklasse kwam terecht in de maatschappelijke onderklasse. De malaise
deed zich ook voelen in de landbouw. Veel kleine (Hindostaanse en Javaanse) boeren,
voorheen de stut van de plattelands samenleving, konden het hoofd niet boven water
houden. Wat voor de private sector van de landbouw geldt, is ook van toepassing in
de parastatale landbouw: voormalige plantages maar ook grote rijstbedrijven zoals
het indertijd zo befaamde Wageningen konden het de afgelopen jaren niet meer
bolwerken en houden het restant van hun arbeiders in dienst op een hongerloontje.
De maatschappelijke onderklasse houdt zich in leven via overlevings-activiteiten.
Het informaliseringsproces wordt in het binnenland en met name in Oost-Suriname
vergezeld van een ander, nauwelijks geregistreerd maatschappelijk proces, dat van
de stille migratie: vanuit het binnenland naar Paramaribo en vanuit Oost-Suriname
naar Frans-Guyana. Economische redenen zijn daar ten dele een oorzaak van. Het
migratieproces naar de stad (Paramaribo) blijft doorgaan. Tijdens de binnenlandse
onlusten en de binnenlandse oorlog in de jaren tachtig en negentig werd de
Marron-bevolking het slachtoffer van beschietingen, een enkel bombardement en
van een aantal raids op de dorpen door de nationale strijdkrachten. De aanval op het
dorpje Moiwana kreeg internationale bekendheid, maar ook andere nederzettingen
werden getroffen. De bevolking van Oost-Suriname vluchtte naar de overzijde van
de Marowijne, naar Saint-Laurent en naar kleinere vestigingsplaatsen in
Frans-Guyana. De Franse overheid gedoogde tenminste de vestiging van de
oorlogsvluchtelingen uit Suriname en verschafte in voorkomende gevallen lokale
steun en ontwikkelingsprojecten. Oost-Suriname werd daarmee in feite een statenloos
gebied waar de Surinaamse overheid nauwelijks nog aanwezig is. Zoals we verderop
in dit artikel zullen zien had dit migratieproces van de Marron-bevolking weer
gevolgen voor de informele economie rond de goudsector.
Een apart segment in de economie is het ‘grijze’ circuit van de belastingontduikers
en het drugcircuit. Over dit illegale circuit bestaan in feite alleen maar kwalitatieve
schattingen aangezien er noch door de Surinaamse overheid noch doorde
Anton-de-Kom-Universiteit of andere research centra systematisch onderzoek wordt
gedaan naar de aard, om vang en effecten ervan. De auteurs van een recent
IDB-rapport schatten op basis van data, verstrekt door de juridische sectie van het
Korps Politie Suriname, de om vang van de cocaïne die jaarlijks naar Europa wordt
vervoerd vanuit Suriname op 26.000 kilo (1998). Die zou een waarde van US $300
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miljoen vertegenwoordigen (IDB 2001: 8). Naast het drugcircuit bestaat een groter,
omvangrijker
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‘grijs’ circuit dat, terzijde van de nationale weten regelgeving functioneert en slechts
in geringe mate aan belastingheffing of recherche-onderzoek onderhevig is. Het zou
hier gaan om een aanzienlijk omvangrijker segment dan het drug-circuit.

De Surinaamse armoede
Vanaf het midden van de jaren tachtig werd Suriname getroffen door een proces van
inflatie en verarming. Dit proces stabiliseerde zich in het midden van de jaren
negentig. De malaise in de Surinaamse economie is van structurele aard. Het gevolg
daarvan is een proces van verarming en informalisering van aanzienlijke om vang.
De armoede wordt echter ‘gedempt’ door een aantal factoren. Systematisch onderzoek
naar de Surinaamse armoede is pas recent op gang gekomen. Er zijn slechts
schattingen voorhanden. De omvang van de armoede en de effecten op de economie
en de maatschappij zijn een onderwerp van discussie. Interpretatie-verschillen doen
zich daarnaast voor over de vraag in hoeverre andere fenomenen en factoren de
effecten van de armoede-situatie verzachten of tenminste (over)leefbaar maken.
Recente studies vanuit Nederlandse universitaire centra betreffen onder meer
genderaspecten en informele spaar- en kredietsystemen als overlevingsstrategie
(Kromhout 2000; Bijnaar 2001).
Enkele studies worden hier kort besproken. Er bestaat een studie van Schalkwijk
(1994) op basis van data uit 1992 van het Ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting. Menke (1998) verrichtte in 1993 een survey onder 400 huishoudens
in Groot-Paramaribo en berekende de inkomensarmoede op 70 procent. Hij nuanceert
deze schatting door te wijzen op een onderschatting van additionele inkomens en
andere verdiensten uit informele activiteiten. Het al eerder geciteerde maar snel
geschreven rapport van de Wereld Bank (WB 1998) over duurzame groei en
armoedereductie bediscussieert in de hoofdtekst merkwaardig genoeg geen
armoede-data. De auteurs van een ISS rapport (1999: 29-35) ten behoeve van de IDB
resumeren een aantal studies en doen op grond daarvan verschillende schattingen.
Armoede zou, zoals in de meeste ontwikkelingslanden, vooral veel voorkomen in
huishoudens met een vrouwelijk gezinshoofd en in het binnenland. Neri & Menke
(1999) verrichtten in opdracht van het UNDP uitgebreid statistisch onderzoek met
het oog op later te formuleren beleid. Hun data zijn opnieuw bewerkt in Neri &
Menke (2001 a, b).
De drie meest recente studies, in het jaar 2000 en 2001 gepubliceerd, zijn van de
hand van James (2000, 2001a, b), van Vo, De Jong & Dijkstra (2001) en van Neri
& Menke (2001 a, b). De meest recente empirische bron die voorhanden is werd
gepubliceerd in een studie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS, 2001b).
In tabel 3 resumeren we een aantal kernindicatoren uit de hier genoemde studies.
Het rapport van het Algemeen Bureau voor de Statistiek maakt een vergelijking
tussen de periode 1968/1969 en 1999/2000 en bestrijkt daarmee een periode van 31
jaar. De Ghini-coëfficiënt4. voor 1968/1969 en 1999/2000 neemt toe van 0.1750 naar
0.4858, duidend op een aanzienlijk schever wordende inkomensverdeling over de
jaren heen (ABS 2001b: 10). De verdeling van welvaart en armoede over de
samenleving, zo zou men kunnen zeggen, is in de besproken periode van 31 jaar
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aanzienlijk gepolariseerd. De onderzoekers komen tot de conclusie dat het percentage
arme personen (‘arm’ geïndiceerd via [consumptie-]armoede) in Groot-Paramaribo
tussen 1968/1969 en 1999/2000 is gestegen van 21 tot 65 procent. Ter referentie
vermelden wij hieronder enige gegevens zoals die zijn verzameld in het tweede,
meest recente huishoudbudgetonderzoek voor Suriname op basis van een steekproef
van 1225 huishoudens, verricht door het Algemeen Bureau voor
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Tabel 3: Armoede-indicatoren bij Vos, de Jong & Dijkstra (2001)
Bron
IDB (1996: tabel
III-7.)

Menke (1998)

Neri en Menke
(1999)

Jaar
1990

Percentage armoedeIndicatoren
41
extreme
armoedecijfers, niet
meegeteld
remittances
effecten, gebaseerd
op
huishoudonderzoek
in urbane gebieden

1993

89

extreme
armoedecijfers, niet
meegeteld
remittances
effecten, gebaseerd
op
huishoudonderzoek
in urbane gebieden

1993

70

inkomensarmoede,
gebaseerd op
huishoudonderzoek

1993

53

extreme armoede,
gemeten als
percentage van
besteed
huishoudbudget aan
voedsel

1993

60

inkomensarmoede,
gebaseerd op
huishoudonderzoek

Bron: Vos, De Jong & Dijkstra (2001: 209).
de Statistiek in samenwerking met de IDB (ABS 2001a). Zoals bekend vond het
eerste huishoudbudgetonderzoek plaats in 1968/1969. Op basis van de landelijke
cijfers over 1999/2000 concluderen de onderzoekers van het rapport dat het gemiddeld
maandelijks inkomen voor alle huishoudens Sf 327.056,00 bedroeg (in die tijd was
de verhouding Nf: Sf ongeveer 1: 1.000). Het maandelijkse mediane inkomen was
Sf 213.968 (ABS 2000a: 21).
Neri & Menke (2001a) vergelijken inkomenspatronen en consumptiepatronen in
Groot-Paramaribo tussen 1993 en 2000, een veel kortere periode dus. Met een zekere
voorzichtigheid schatten zij in dat het percentage van voedselarmoede tussen 1993
en 2000 is gedaald van 64 procent tot 53 procent. Hun (nauwkeuriger) data doen
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vermoeden dat het verarmingsproces, zoals dat door het Algemeen Bureau voor de
Statistiek overeen periode van 31 jaar is becijferd, vanaf het midden van de jaren
negentig moet zijn afgevlakt.
Bovenstaande gegevens leiden tot twee conclusies. Allereerst dat de armoede in
(stedelijk) Suriname aanzienlijk is, althans voor zover meetbaar in termen van
inkomens- of consumptiearmoede, en daarnaast dat de armoedecijfers duiden op een
langdurig proces van verarming en, waarschijnlijk, van stabilisering en consolidering
van een omvangrijk armoedesegment in de Surinaamse economie en maatschappij.
Vanaf het midden van de jaren negentig ziet men een afvlakking (maar niet een
drastische verbetering) van het nationale armoedeprofiel optreden.
Daarnaast is het opmerkelijk dat armen (blijkens ABS-data en data van Neri &
Menke, 2001 a, b) toegang wisten te houden tot een aantal overheidsdiensten en
-voorzieningen op een breed terrein. Een recent rapport in opdracht van UNICEF
(Menke 2001: 69-80, 99-100) maakt dit duidelijk. De data zijn verkregen uit een
landelijke steekproef van 4400 huishoudens. De survey-resultaten geven het volgende
beeld te

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

249
zien: 37 procent van de Surinaamse peuters (beneden de 5 jaar) heeft toegang tot een
educatief programma; 78 procent van de kinderen in de schoolgaande leeftijd bezoekt
de lagere school; 83 procent van deze schoolbezoekers beëindigt de lagere school;
86 procent van de Surinaamse bevolking kan lezen en schrijven; 73 procent van de
Surinaamse bevolking heeft toegang tot drinkwater van een zekere kwaliteit. Van
de Surinaamse kinderen onder de 15 jaar woont 92 procent bij tenminste één van de
biologische ouders. Daartegenover staat dat 13 procent van de Surinaamse peuters
(beneden de 5 jaar) een of andere vorm van ondervoedingsverschijnselen vertoont;
5 procent van de peuters heeft ondergewicht; 11 procent van de levendgeborenen in
de periode 1999-2000 woog bij geboorte minder dan 2500 gram. Van alle
levendgeborenen in dezelfde periode werd 95 procent geregistreerd.

Verzachting van de Surinaamse armoede
De Surinaamse armoede-situatie wordt gedempt door de interactie tussen vier
fenomenen: ten eerste, het bestaan van een waarschijnlijk aanzienlijke (stedelijke)
informele economie en microbedrijvigheid; ten tweede, het bestaan van een (zich in
het binnenland bevindend) informeel mijnbouwcircuit, met name in de gouddelving;
ten derde, de verdiensten uit het drug- en het grijze circuit; en ten vierde, de
remittances-verbinding met Nederland. We bespreken hieronder de karakteristieken
en effecten van de Surinaamse informele economie en maatschappij, de recente
ontwikkeling in de artisanale gouddelving, de inkomenseffecten vanuit het grijze en
drugcircuit en het geschatte aandeel van de remittances vanuit de
Nederlands-Surinaamse gemeenschap. Die vormen de enige constante bron van
particuliere hulp welke direct ten goede komt aan een omvangrijk segment van de
Surinaamse bevolking (Willemsen 2001: 108).
De informele, stedelijke microbedrijvigheid is een belangrijke bron voor (low
quality) werkgelegenheid en verzacht op die wijze de effecten van de armoede. In
principe is de sector van de microbedrijven een overlevingscircuit. In 1995 zou de
meetbare bijdrage van de micro-ondernemingen en de self employed informele
ondernemers aan de nationale werkgelegenheid, met uitzondering van die in de
agrarische sector. 23 procent hebben bedragen (Menke 1995). In de Surinaamse
economie en maatschappij nam het aantal self employed informele ondernemers
gestaag toe van de jaren zeventig tot de jaren negentig (Neri & Menke 2001a: 16).
Neri & Menke (2001a: 16-18) schatten overigens in dal ongeveer 80 procent van de
huishoudens van micro-ondernemers zich onderde armoedelijn bevindt. Een misschien
nog belangrijker fenomeen van de informaliteit is het ‘hosselen’, het buiten de formele
werkgelegenheid ondernemen van overlevingsactiviteiten. Een fors deel van de
ambtenaren en overheidsdienaars in de publieke sector zou hosselen. In feite zouden
velen onder hen hier hun belangrijkste bron van inkomsten hebben. De ambtelijke
status wordt, zoals eerder aangegeven, vooral aangehouden vanwege de rechten op
medische voorzieningen en op een klein pensioen. Vanuit het oogpunt van de
individuele overlever is deze strategie uiteraard uiterst efficiënt.
Merkwaardig genoeg is de informele economie in Suriname ternauwernood
onderzocht. Systematisch lange termijn onderzoek, geëntameerd door de overheid
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is pas recent gestart. Vanuit het donorcircuit is in het kader van armoedestudies op
meer systematische wijze onderzoek verricht naar de informele economie en
maatschappij van Suriname. De meest gedetailleerde informatie naarde informele
en ‘backyard-bedrijvigheid’ is te vinden in Ferrier (2000a, b). Ferrier (200b: 51-52)
beschrijft bijvoorbeeld de woonwijken in Groot-Paramaribo als volgt:
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‘In alle woonwijken is de detailhandel in levensmiddelen vertegenwoordigd in de
vorm van kleine en middengrote provisiewinkels en supermarkten. In alle wijken
blijken er meerdere taxi-centrales gevestigd te zijn en kleine en middelgrote
nijverheidsbedrijven waarvan het merendeel hoofdzakelijk als eenmansbedrijf in
familieverband wordt geëxploiteerd. Opvallend zijn de vele reparatie-inrichtingen,
timmerwerkplaatsjes, met aal verwerkers e.d. die van de straat af te zien zijn, omdat
de werkplaatsen meestal aan de weg voor het huis, naast het huis of onder het huis
zijn gevestigd. Zelfs in de stadswijken die overwegend door de hogere echelons van
de sociaal-economische middengroep worden bewoond, worden er tal van deze
“backyard bedrijven” aangetroffen. Minder zichtbaar vanaf de straat, maar in de
meeste wijken toch altijd in ruime aantallen aanwezig, zijn de kleine
huisnijverheidsbedrijfjes voor het vervaardigen van consumptiegoederen, waaronder
kleding, levensmiddelen en diverse delicatessen, bloemstukken en bloemkwekerijen.
Het merendeel van deze bedrijven wordt geëxploiteerd door werkers die gedurende
de normale werktijden in een hoofdberoep buitenshuis actief zijn, veelal als
werknemer van middengrote en grote bedrijven of als ambtenaar in dienst van de
Overheid.’
De belangrijkste economische sectoren met een informele component zijn de bosbouw,
de landbouw en veeteelt, de visserij, de industrie en nijverheid, de horeca- en
toeristensector, het transportwezen en de bouw (Ferrier, 2000a). De artisanale
mijnbouw komt, alleen al vanwege haar omvang en betekenis, hieronder in een aparte
rubriek ter sprake.
Het tweede fenomeen dat de Surinaamse armoede, vooral die in het binnenland,
verzacht is het bestaan van een informeel mijnbouwcircuit, met name in de
gouddelving (Heemskerk 2000; Hoogbergen & Kruijt & Polimé 2001).5. De snelle
opkomst van de informele economie en maatschappij rond het Surinaamse goud
dateert van het midden van de jaren tachtig, toen de economie in het binnenland
mede tengevolge van de binnenlandse oorlog bijna geheel instortte. Vanaf het begin
van dejaren negentig nam goud als alternatief voor valuta in Oost-Suriname een
plaats in. Een decigram goud vertegenwoordigde een waarde, waarvan iedereen de
tegenwaarde in Franse francs of dollars kende. De Surinaamse munt verdween
grotendeels uit het betalingsverkeer. Toen in 1992 de oorlog eindigde, hadden
artisanale gouddelvers. 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, meestal in samenwerking met de Marrons. Veiga (1997: 6)
schatte het aantal goudzoekers in Suriname in het midden van dejaren 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. Ferrier et al.
(2000a D: 12) houden andere aantallen aan en schatten het aantal werkers in de
goudwinning en hun familieleden op 25.000 tot 30.000 (5.000 tot 7.500 Marrons en
20.000 tot 25.000 garimpeiros).6.
Het derde fenomeen dat de armoede verzacht is de sector van de drugs en het grijze
circuit. Suriname is een doorvoerland. De verhandeling van drugs wordt
vergemakkelijkt dooreen weinig assertieve wijze van bewaking en controle op lucht-
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en scheepvaartverbindingen, de weinig geprononceerde wijze waarop de fiscale
recherche functioneert en door een de facto afwezigheid van legitiem gezag in grote
delen van het binnenland. Volgens schattingen van zegslieden uit de sfeer van
overheid en consultancy zou het aantal huishoudens dat bij de directe drughandel in
Groot-Paramaribo en Nickerie, de tweede stad, is betrokken, ongeveer 4.000 tot
5.000 zijn. In Nickerie zouden het vooral jongeren zijn die
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betrokken zonden zijn bij smokkel en doorvoer van en uit Guyana. ‘It snows in
Nickerie’ heet het, waar met name de kinderen van de kleine rijstboeren die de
afgelopen jaren aanzienlijk verarmd zijn, in de cocaïnehandel zouden optreden. De
coke wordt vanuit Guyana en vanuit het Surinaamse binnenland aangevoerd. Politieen douanebeambten worden om de twee jaar gewisseld, maar de salarissen zijn erg
laag. ‘Men’ neemt aan dat lokale gezagsdienaren snel een oogje dichtdoen. Cokegeld
is ‘easy money’ en tol op heden is het gevaar niet groot. ‘Iedereen’ weet om wie het
gaat, ‘iedereen’ kent de namen. Zo zouden veel huishoudens van de kleine rijstboeren
overleven. In Paramaribo is het drugcircuit gewelddadiger. De dienst zou worden
uitgemaakt door een relatief beperkt aantal familiegroepen wier invloed en rijkdom
werd geconsolideerd in en onmiddellijk na de periode van het militair bestuur. Dit
segment zou over voldoende economische, politieke en paramilitaire connecties
beschikken om het gehele drugcircuit te controleren en het relatief ongehinderd te
laten functioneren.
Naast het - illegale, criminele - drugcircuit beslaat een groter, omvangrijker ‘grijs’
circuit dat bezijden de wet- en regelgeving functioneert en dat in geringe mate aan
belastingheffing of recherche-onderzoek onderhevig is. Ook de revenuen zouden
groter zijn. Kernsectoren van het grijze economische circuit zouden zich bevinden
in de bouwsector, de omvangrijke tweede hands autohandel, de smokkel met
migranten en een omvangrijke para-bancair circuit van wisselkantoren en casino's.
Dit segment zou eveneens betrokken zijn bij de lucratieve money laundering
activiteiten en de export van revenuen uit het grijze circuit naar het buitenland. De
fiscale recherche en de onderbezette afdeling ‘financiële delicten’ van met ministerie
van Justitie zou niet tegen dit segment zijn opgewassen, de CLAD (de Centrale Lands
Accountants Dienst) evenmin. De opbrengsten uit het circuit worden niet of nauwelijks
productief in Suriname geïnvesteerd. Een relatief omvangrijke stroom revenuen uit
dit circuit zou jaarlijks naar het buitenland worden weggesluisd. ‘Bevriende
zakenlieden’, die dit segment controleren, zouden ook met gulle hand optreden bij
de financiering van de verkiezingscampagnes van de grote partijen. Op een subtiele
manier wordt daarmee protectie en beïnvloeding gegarandeerd, voldoende tenminste
om het onderwerp buiten het politiek debat of buiten de stringente controle door de
opsporingsdiensten te houden. De secundaire effecten, zoals het verzachten van de
armoede binnen de nationale economie, helpen de sector ook aan een zekere
populariteit.
Als laatste bediscussiëren we de impact van de remittances vanuit de
Nederlands-Surinaamse gemeenschap naar de Surinaamse bevolking.7. Het
belangrijkste demografische proces van de afgelopen 25 jaar in Suriname is de
migratiegolf naar Nederland (en andere lokale diasporacentra in Europa en de US)
geweest. De netto emigratie (vanuit Suriname naar Nederland) beliep in 1975 ongeveer
35.750 personen. Ook in de jaren 1979 en 1980 was het aantal vertrekkende migranten
groot: ongeveer 16.500 personen in elk van beide jaren. Vanaf 1985 tot en met 1997
is de gemiddelde emigratie op jaarbasis 3.500 personen geweest. Het piekjaar was
1993 met meer dan 7.000 personen (ABS: 1999: 54). Bovenkerk (1975)
documenteerde dit proces, Schustert (2001) en Choenni (2001) bespraken vijf en
twintig jaar later de gevolgen. De eerste generatie Surinaamse Nederlanders betreft.
Thans (2001) 60 procent van de totale omvang in Nederland, de tweede generatie
40 procent. In absolute getallen gaat het om ongeveer 183.250 en 119.275 personen.
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Daarmee komt de Surinaams-Nederlandse bevolking uit op ongeveer 302.500
(Choenni, 2001: 98). De effecten van deze massale uittocht op de kleine Surinaamse
bevolking, en daarmee op de kwetsbare economie en maatschappij, moeten dramatisch
zijn
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Tabel 4: Inkomenbronnen en effecten op armoede in Paramaribo
Inkomensbron huishouden% huishoudens
onder armoedegrens
huishoudens met lokaal
42
inkomen en buitenlandse
overmaking

Aantal huishoudens
onder armoedegrens
4.769

indien geen buitenlandse
overmaking

81

9.297

effect buitenlandse
overmaking op armoede

34

4.528

huishoudens met informele 73
inkomens

11.127

indien geen informeel
inkomen

91

13.809

huishoudens met lokale
sociale uitkeringen

74

12.957

indien geen lokale sociale 83
uitkering

14.436

effect sociale uitkering op 9
armoede

1.479

Bron: Bewerking van data van Menke (2000).
geweest. Omdat het niet om het vertrek van de allerarmsten en de minst opgeleiden
ging, moet het verlies in termen van braindrain naar het voormalige moederland nog
veel groter geweest zijn. Terwijl de transnationale familiebanden hecht bleven en
over en weer in beide landen dubbele loyaliteiten gewoon werden, vervreemde de
‘officiële’ Surinaamse politiek zich van haar diaspora in Nederland. Haar remittances
waren welkom op familieniveau, haar verblijf in Nederland kwam de geëmigreerden
op officiële bitterheid te staan.
Jacobs (2000) en Gowricharn (2001b: 3-5) schatten de omvang van toeristische
gelden vanwege Nederlands-Surinaams familiebezoek, gevoegd bij de Nederlandse
remittances naar Suriname op ongeveer Nf 95 miljoen op jaarbasis. Meer specifiek
kunnen we zijn als het gaat om de effecten op de armoede bij het ontvangen van
overmakingen naar arme huishoudens in Suriname. Menke (2000) onderzocht dit
voor huishoudens in Paramaribo en kwam tot de conclusie dat deze remittances
vanuit het buitenland (Nederland) een grotere invloed hadden op het verzachten van
de armoede dan de informele inkomens of de sociale uitkeringen van de Surinaamse
overheid zoals uit de tabel 4 blijkt.
De verzachting van de geregistreerde armoede blijkt ook uit ambtelijke statistieken
van het aantal voertuigen. Bij een bevolkingsomvang die in de jaren negentig van
ongeveer 400.000 langzaam toenam naar ongeveer 425.000 personen, steeg het aantal
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geregistreerde personenauto's van ongeveer 38.750 in 1991 tot ongeveer 60.000 in
1999. Het aantal bromfietsen steeg van ongeveer 26.275 in 1991 tot ongeveer 30.750
in 1999 (ABS, 2000: 1, 7). Een tweede blijk van verzachtende effecten op de armoede
is het bestaan van een, overigens zeer ten dele onderzochte, gesegmenteerde
arbeidsmarkt buiten het officiële circuit om en bestaande uit illegale of in ieder geval
niet-offici-
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eel geregistreerde migranten vanuit Brazilië, Guyana. Haïti, Korea en van ‘Chinezen’.8.
De immigrerende vreemdelingen komen meestal op de informele arbeidsmarkt terecht.
Het feit dat de immigratie de laatste jaren een zekere omvang heeft gekregen duidt
ook op het bestaan van de hierboven aangeduide gesegmenteerde arbeidsmarkt,
waarop het, ondanks de omvangrijke nationale armoedecijfers het voor buitenlanders
in Suriname beter toeven is dan op de eigen, nationale arbeidsmarkt. Brazilianen in
de goudsector gaven als reden voor de attractiviteit van Suriname op het feit dat
overheid noch politie of immigratiedienst lastig zijn bij ontbrekende papieren en het
feit dat men zich in Suriname gerespecteerde burgers voelt (Hoogbergen & Kruijt
& Polimé 2001: 123).

Discussie
Suriname heeft sinds de onafhankelijkheid de blik altijd sterk gericht gehouden op
Nederland. Misschien verklaart dat ten dele waarom het land zich, tenminste in
intellectueel en cultureel opzicht, altijd zo weinig heeft georiënteerd op de economie
en maatschappij in de Caraïbische regio en nog minder op de samenlevingen van
Latijns-Amerika. Toch is Suriname veel meer Latijns-Amerikaans dan menigeen op
het eerste gezicht zou denken. Het heeft in haar korte periode van zelfstandigheid
bij voorbeeld voldoende coups, paleisrevoluties en militaire regeringen gehad om
het op de meeste landen van het continent te doen lijken. Sinds de onafhankelijkheid
heeft Suriname zes maal een gekozen burgerregering gekend en maakte het tweemaal
een periode van militair bestuur mee. Tijdens de eerste militaire regeringsperiode
(1980-1987) kwamen zeven verschillende civiel-militaire kabinetten aan de macht.
Gedurende de tweede militaire periode (1990-1991) werd een burgerkabinet als
overgangsregering benoemd. Tot en met de regeringsperiode-Wijdenbosch
(1996-2000) was de invloed van (voormalige) militairen bespeurbaar (Sedney 1997:
172-226). De overgang van democratie naar militair bestuur verliep de eerste maal
turbulent en de tweede maal vrij kalm. Zoals in veel gevallen in Latijns-Amerika
verlieten de militairen de politieke arena via een zogeheten elite-pact’, gesloten met
het voormalige politieke establishment, op basis waarvan een succesvolle exit-strategie
voor het vertrekkende niet-democratische regime werd gedefinieerd.
Ook de politieke cultuur van cliëntelisme en patronage is met die van een aantal
landen in Latijns-Amerika ie vergelijken. Tijdens de democratische regeerperiodes
was gewoonlijk een coalitie aan de macht waarin Creoolse, Hindoestaanse en Javaanse
partijen de boventoon voerden. Tijdens de eerste militaire periode was de macht in
feite in handen van eert ‘Revolutionaire Leiding’, aanvankelijk bijgestaan door
burgers op persoonlijke titel, vervolgens door een aantal kleinere partijen van links,
in een derde fase door vakbeweging en bedrijfsleven en tenslotte, in een
overgangsperiode, door vakbeweging, bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de
traditionele coalitie. De politieke cultuur van Suriname veranderde minder. Van
oudsher (tenminste vanaf de jaren vijftig) verliep het feitelijke politieke machtsspel
aan de top van de bestaande partijen, waarbij met name de voorman van de Creoolse
politieke bundeling (NPS), Pengel, en zijn evenknie van het Hindostaanse politieke
verband (VHP) in verregaande mate beslisten over strategie en uitvoering. Pengel
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en Lachmon combineerden een ‘verbroederingspolitiek’ met emancipatie van de
door hen gerepresenteerde bevolkingssegmenten: de donkergekleurde Creolen en de
Hindostaanse ‘kleine luyden’.9. Politieke leiders van toen en van nu werken samen
aan de top maar mobiliseren hun achterban op basis van etnische sentimenten. Beide
partijen, de NPS en de VHP, ware en zijn opgebouwd uit verschillende klassen-
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segmenten. De nieuwere partijen (het partijverband rondom voormalig legerleider
Bouterse en dat rond voormalig president Wijdenbosch) zijn etnisch gedifferentieerder
maar representeren meer - in het geval van Bouterse - een aanhang afkomstig uit het
armere deel van de Surinaamse bevolking. Naar beneden toe, naar het niveau van de
politieke massa en segmenten van de kiezers, speelt politieke patronage en
cliëntelisme, van de benoeming van directeuren van de staatsbedrijven tot het
aanstellen van portiers op de ministerie, een grote rol (IDB 2001: 4-5), In feite
fungeren de partijen als electorale instrumenten en valt de groei en consolidering
van een buiten-proportioneel gegroeid ambtelijk apparaat in aanzienlijke male te
verklaren vanuit cliëntelisme en patronage.
De gevolgen van de hierboven geschetste politieke cultuur zijn des te directer
gegeven het feit dat Suriname geen lokale overheden kent. De ministerraad bestuurt
het land, op nationaal en op lokaal niveau. Problemen met de riolering in Albina,
tekorten bij de geneesmiddelen in Commewijne, dit alles is een zaak van de nationale
overheid of van de bewindspersoon op het desbetreffende lijnministerie.
Districtscommissarissen, de hoogste regionale bestuursorganen, staan op de loonlijst
bij het ministerie van regionale ontwikkeling en worden bij kabinetsbesluit benoemd.
Het model voor een districtsraad en een districtsbestuur is, in tegenstelling tot wat
de grondwet van 1987 doet verwachten, nooit vastgesteld. In feite worden in alle
districten besluiten genomen door de ‘eigen’ afdelingen van de verschillende
lijnministeries. Na de onafhankelijkheid werden zelfs 21 bestaande zelfstandige
dorpsgemeenschappen opgeheven In een enkel geval fungeren er waterschappen. In
de gebieden bezuiden de kustregio fungeert traditioneel bestuur naast het benoemde
regionale gezag (Libretto 1990), weliswaar betaald door de nationale overheid maar
niet zelden in een ongemakkelijke relatie tot de regionale bestuursambtenaren. De
situatie zou aanzienlijk verslechterd zijn sinds de jaren van de interne oorlog.
Ook in een ander opzicht, dat van de armoede en informaliteit, is Suriname op
andere landen van Latijns-Amerika gaan lijken. De Surinaamse armoede is weliswaar
niet levens-bedreigend en wordt onder meer verzacht door de remittances vanuit de
Surinaams-Nederlandse gemeenschap, maar zowel de omvang als de maatschappelijke
en politieke gevolgen zijn vergelijkbaar geworden. De desintegratie van de stedelijke
middenklassen en van de arbeidersklasse volgde eenzelfde patroon alis dat van
Latijns-Amerika.10. De fragmentering van de traditionele klassenstructuur en de
opkomst van een parallelle structuur van micro-ondernemers en self employed is
ook vergelijkbaar.11. In veel landen van Latijns-Amerika waar langdurige verpaupering
de bestaande klassenstructuur uiteen deed vallen en scheuren teweeg bracht in de
maatschappelijke cohesie, nam het wantrouwen van de bevolking toe in instituties
van de democratie, zoals de rechterlijke macht, het parlement, de politieke partijen,
de ministerraad. Dat gaf aanleiding tot de opkomst van neo-populistische
overheidsstructuren en de opkomst van gekozen leiders van de ‘anti-politiek’, die
een afkeer beleden van de ‘corrupte oude garde’ en die populistische oplossingen
propageerden van draconisch leiderschap en gezag met behulp van de
veiligheidsinstituties in plaats van die van recht, orde en democratie (Demmers,
Fernández Gilberto & Hogenboom 2001; Kruijt, Sajo & Grynspan 2002).
Opeenvolgende economische crisisjaren in Suriname, waarbij de bevolking werd
geconfronteerd met hoge inflatie en structurele verarming waarbij steeds meer
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huishoudens gedwongen werden hun toevlucht te zoeken tot de informele sector en
in aanzienlijke mate afhankelijk werden van de remittances van Nederlandse
familieleden, gevoegd bij de politieke cultuur van
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Tabel 5: Vertrouwen van de Surinaamse burgers in hun publieke en
niet-publieke instituties
Meest vertrouwde instelling
Kerkelijke organisaties

Percentage van de burgers
32

Privé-sector

7

Regering

7

Vakbonden

6

Justitie en politie

4

De Nationale Assemblee

2

Geen van bovenstaande instellingen

37

Bron: IDB (2001: 3).
een centralistisch bestuursapparaat heeft het vertrouwen van de burgers in publieke
instellingen niet doen toenemen. De Inter-American Development Bank publiceerde
in 2001 in haar studie over de Surinaamse bestuurssituatie cijfers over het vertrouwen
van de burgers in publieke en niet-publieke instellingen (zie tabel 5). Hierbij moet
aangetekend worden dat het jaar van de meting 1999 was, in de nadagen van de
regering-Wijdenbosch, toen de protesten tegen de nationale regering massaal begonnen
te worden. Men mag veronderstellen dat een dergelijk onderzoek anno 2002 een
ander beeld te zien zal geven. Desondanks geven de indicatoren een tendens naar
een extreme zijde van het continuüm te zien. Het wantrouwen in de instituties van
democratie en rechtsstaat is overweldigend. Het publiek heeft nog het meeste
vertrouwen in kerkgenootschappen en religieuze organisaties. De Surinaamse
percentages van vertrouwen in de overheid en de democratische instellingen zijn
uitzonderlijk laag en zouden reden moeten zijn voor ongerustheid.
Maar ook dit beeld is qua trend vergelijkbaar met een aantal andere landen in
Latijns-Amerika die door een langdurig proces van verarming en informalisering
zijn heengegaan en waarbij een omvangrijk bevolkingssegment een structurele plaats
kreeg onderaan de maatschappelijke ladder, in de onderklasse van informelen en
tweederangsburgers. Diep wantrouwen tegen de formele instellingen die de democratie
doen functioneren en blind varen op neo-populistische leiders: Menem (Argentinië),
Collor (Brazilië), Bucaram (Ecuador), Fujimori (Peru), Chavez (Venezuela) die zich
opwerpen als de directe vertegenwoordigers van de armen en de uitgeslotenen. In
die zin is Suriname na haar onafhankelijkheid veel gaan lijken op andere landen van
Latijns-Amerika.
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Eindnoten:
1. Bij het schrijven van dit artikel zijn we herhaaldelijk gestoten op een relatief gebrek aan data.
De instantie die in Suriname verantwoordelijk is voor de statistische data verzameling en analyse
en de nationale rekeningen is het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Het ABS heeft
echtereen permanent geld- en personeelsgebrek. Ondersteund door een missie van de Inter
American Development Bank (IDB) is het ABS er in 1999/2000 in geslaagd een recent
huishoud-budget-onderzoek te realiseren (ABS, 2001a). Het vorige dateerde van voor de
onafhankelijkheid (1968/1969). De nationale rekeningen worden met vertraging gepresenteerd.
Tot op heden is 1994 het laatste rapportagejaar (ABS, 1996). Armoede-onderzoek, ofschoon
van recente datum, wordt gepresenteerd met zeer grote betrouwbaarheids ranges (ABS, 2001b).
De algemene statistische publicaties zijn veel meer up to date. Het laatste demografische rapport
heeft 1999 als referentiejaar (ABS, 1999) en het laatste statistisch jaarboek is van 2000 (ABS,
2000). Onderzoek naar de informele economie vindt niet plaats, evenmin dat naar de ‘grijze’
economie van belastingontduiking en drugs. De Centrale Bank van Suriname publiceert sedert
1992 geen jaarverslagen meer maar heeft recent een functionaris benoemd om de achterstand
in te lopen. De donorgemeenschap doet het met schattingen, verricht door de artikel-4 missies
van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Op het ministerie van PLOS, waar de nationale
planning plaatsvindt en de bilaterale ontwikkelingshulp wordt geadministreerd, is de toegang
tot archieven en tot de lopende dossiers niet gemakkelijk.
2. Voor de visie op het Surinaamse ontwikkelingsmodel en de plaats van het informeel
ondernemerschap daarbinnen zie ASFA (2000) en VSB (1999, 2000, 2001).
3. De gevolgen van de informalisering van de ambtelijke werk gelegenheid doen zich ook voor
in de hogere echalons. Veel lijnministeries gingen lijden aan een systematisch verlies aan kader
(De Haas-Bledueg & Sankatsing 1996; De Haas-Bledoeg 1997). De hoogte van de reële aan
vangssalarissen van de senior staf bij de overheid werd tussen 1985 en 1997 tot een derde
gereduceerd (Simons 1997: 2). De brain drain van expertise (in termen van afgeronde opleiding)
in de periode 1970-1990 was 26 procent. Het bestand van hoger opgeleiden bij de overheid
nam tussen 1991 en 1996 met veertien procent af (Simons 1997: 21, 25). Bij de overheid wordt
absenteïsme, ook in de hogere rangen, als een van de basis-problemen gedefinieerd, waarbij
het fenomeen van de ‘spookambtenaren’ als moeilijk bespreekbaar wordt getypeerd: ‘Dit
vraagstuk [van de ‘ghost wolkers’] is een delicaat en onbesproken probleem. Enerzijds omdat
het hier soms zelfs zeer hoge, leidinggevende ambtenaren betreft, anderzijds omdat het (politiek)
management op ministeries oogluikend toestaal dat het hogergeschoold kader onder diensttijd,
een additionele economische activiteit onderneemt, vanwege de absurd lage inkomens van
hoger geschoolden in de periode na 1993 (Simons 1997: 25).
4. De Ghini-coëfficiënt drukt de mate van ongelijkheid van een inkomensverdeling uit. Hoe groter
de waarde van de coëfficiënt, des te schever de verdeling.
5. In de navolgende paragraaf gebruiken we veel van de data van Hoogbergen, Kruijt en Polimé
(2001) en, in het algemeen van de meeste artikelen uit het themanummer Suriname, 25 jaar
hier en daar, het themanummer van Oso in 2001 onder redactie van Hoogbergen en Ramsoedh.
6. De Surinaamse Centrale Bank betaalt voor het goud de wereldmarktprijs en houdt van de
aanbieders geen registratie bij om deze personen niet af te schrikken. In 1998 slaagde de Bank
erin meer dan 6.000 kg goud bij particuliere goud-exploitanten 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 (2000:

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

7.

8.

9.
10.
11.

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 2000a D: 13-14) schaden 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.
Volgens opgave van de visumafdeling van de Nederlandse Ambassade te Paramaribo worden
per jaar, een over een periode van de af gelopen vijf jaar ruwweg constant blijvend aantal van
20.000 inreisvisa van Surinamers naar Nederland verstrekt. Ongeveer 93.000 Surinaamse
Nederlanders ondernemen (volgens data van Gowricharn 2001: 3) jaarlijks een reis van Nederland
naar Suriname via een inreisvisum. Rekening houdend met een Surinaamse bevolking van
ongeveer 425.000 personen (officiële ABS-data) en een Surinaams-Nederlands
bevolkingssegment van ongeveer 302,500 (per 1 januari 2000, zie Choenni 2001: 95), gaat het
om jaarlijkse bezoeken van 4,7 procent van de Surinaamse bevolking aan familieleden in
Nederland en van 26 procent van de Nederlands-Surinaamse bevolking naar hun familieleden
in Suriname.
Het ABS gebruikt de registratie van vreemdelingen als databron. In dit geval is de binnenkomst
meestal niet geregistreerd. De ABS-directie ‘schat de vreemdelingen op basis van tientallen en
honderdtallen. Maar hij de Brazilianen doen we schattingen op basis van duizendtallen en
tienduizendtallen.’ (Interview van Dirk Kruijt met Iwan Sno. directeur van het ABS. op 24
augustus 2001).
Voor de politieke biografie van Pengel zie Breeveld (2000); voor die van Lachmon, zie Azi
mullah (1986).
Zo treffend geanalyseerd door Minujin (1995).
Onder meer geanalyseerd in Rakowski (1995), Menjívar et alt (1997) en Tardanico & Menjívar
(1997).
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Angelie Sens
Slavernij en vrijheid in Nederland rond 1800
Alles - zelfs de kleine vliegjens, / Zweeven - gonzen vry en bly; / Ik alleen - ik reedlyk
weezen, /Zucht in bange slaverny! - // Ben ik dan niet vry gebooren? / Vry, gelyk myn
beulen zyn? / Ben ik minder dan de dieren? / Ben ik slechts een mensch in schyn?’
(De Witte van Haemstede 1796: 62-63).
In de laatste decennia van de achttiende eeuw ontstond in Nederland een communis
opinio dat het koloniaal systeem, inclusief de slavenhandel en slavernij, niet zou
kunnen blijven functioneren zonder de nodige hervormingen. Ook voorstanders van
slavenhandel en slavernij pleitten voor aanpassingen die het voortbestaan van de
slavernij zouden kunnen waarborgen. Het twintigste-eeuwse slavernijdebat is voor
een deel een erfenis van het debat in de achttiende eeuw, al was het maar vanwege
de vrijwel exclusieve aandacht voor de Atlantische slavenhandel en de daarmee
samenhangende Amerikaanse en Caraïbische slavernij. Dit heeft er mede toe geleid
dat slavernij vereenzelvigd wordt met huidkleur, etniciteit of zelfs ‘ras’. Het leidde
er ook toe dat vooral onderzoek gedaan werd en wordt naar zwarte Afrikaanse slaven
en vooral naar de morele dilemma's van het slavernijsysteem. De ‘blanke’
geschiedschrijving vond haar helden in de Amerikaanse en Europese abolitionisten.
De huidige historiografie betreffende slavenhandel en slavernij probeert de morele,
veelal eurocentrische kaders te ontstijgen. Zij doet dat enerzijds door economische
en demografische cijfers boven tafel te krijgen en anderzijds door bijvoorbeeld ook
ontwikkelingen in Afrika en het leven op de plantages vanuit het perspectief van de
slaven in het onderzoek te betrekken zodat er een totaalbeeld van het systeem ontstaat
(Sens 2000). In dit artikel bespreek ik de Nederlandse visie op Afrikanen, de
Atlantische slavenhandel en Surinaamse slavernij in de periode rond 1800. Allereerst
ga ik in op de meer algemene richtlijnen om mensen tot slaaf te kunnen en mogen
maken.1.

Richtlijnen
Afrikanen vormden veruit de grootste groep slaven op het Amerikaanse continent.
De oorspronkelijke bewoners werden om verschillende redenen niet zelden ontzien.
Toch waren er in de achttiende eeuw Indiaanse (huis)slaven in Suriname en de
omringende koloniën. ‘De Roode Slaaven zyn van een tederer gesteldheid dan de
Negers, en niet zo wel in staat om zwaaren arbeid in de brandende Zon te verrichten:
waarom zy meest tot Huiswerk en ligter bezigheden gebruikt worden.’ Zij werden
‘op de Rivieren der Amazoonen en de Oronoque, van de Portugeezen en Spanjaarden,
en Landwaards in, van de Indiaanen, door de Handelaars, by ons Christen Zwervers
geheeten, ... gekocht of ingeruild. en voorts ter verkoop naar Essequebo, Suriname
en de Berbice overgevoerd’ (Hartsinck 1770: 898-899). Afrikanen bleken beter
bestand tegen ziektes en andere ‘nadelen’ van een tropisch klimaat en waren fysiek
sterker dan de oorspronkelijke inwoners. Tenminste, dat waren argumenten die
Europeanen hanteerden om slavenhandel en slavernij te legitimeren.
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Vers uit Afrika aangevoerde slaven zouden minder geneigd zijn te ontsnappen
dan Indianen omdat zij, ver van huis en haard, geen vluchtroutes kenden en geen
verwanten in de buurt hadden tot wie zij hun toevlucht konden
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nemen. Deze ontworteling had echter ook een keerzijde: herinneringen aan Afrika
waren niet uit te wissen en konden een voedingsbodem voor stil of openlijk verzet
worden. Bij kinderen zou dit minder spelen. Kindslaven hadden het voordeel dat ze
nog gekneed konden worden. Of zoals Anthony Blom het formuleerde: het zou beter
zijn als een plantage-eigenaar ‘geen groote Negers maar Kinderen aankoopt; terwijl
die om het afzijn van hun Vaderland en famielje, zelden treuren, maar met elkanderen
vrolijk leeve, en zeer schielijk het Land gewoon worden’ (Blom 1787: 328-329;
‘Gedachten’ 1807: 121-122).
Geografische afstand diende vooral een strategisch belang: de beheersbaarheid
van de slavenpopulatie. Voor de legitimering van slavenhandel en slavernij was de
culturele afstand - cultuur in de brede zin des woords - een veel ingrijpender
instrument. Zo was religie een formeel criterium om mensen (niet) in slavernij te
brengen. Het was wettelijk verboden om christenen tot slaaf te maken of slaven aan
niet-christenen te verkopen. In Nederland waren slavernij en kerstening nimmer hand
in hand gegaan. Integendeel, het ‘heidendom’ van de slaven creëerde de gewenste
afstand tussen meesters en slaven. Bekering tot het protestantisme zou betekenen dat
het pad geëffend werd om slaven, christenbroeders en -zusters, hun vrijheid te geven.
Vooral in katholieke, koloniale rijken gingen slavernij en kerstening wél hand in
handen fungeerde slavernij zelfs als instrument tot bekering (Cohen 1980: 19, 43).
Door de praktijk van slavenhandel en slavernij werd huidkleur allengs synoniem
geacht met slavernij. In de publieke beeldvorming werd dit nog versterkt door het
slavernijdebat met zijn nadruk op het Atlantische slavernijsysteem en zijn zwarte
Afrikaanse slachtoffers.
Achttiende-eeuwse auteurs besteedden ook aandacht aan gedrag en leefwijze van
potentiële slaven. De spreekwoordelijke Aziatische amokmakers hadden volgens
hen hun Afrikaanse tegenhangers, zoals bepaalde groepen uit Angola. Ook dociliteit
was niet voorbehouden aan een bepaald volk. Zowel in Afrika, Azië als Amerika
leefden etnische groepen die, aldus achttiende-eeuwse Europese ‘kenners’, juist
vanwege hun meegaandheid hoog aangeschreven stonden. Dergelijke nuancerende
‘praktijkvoorbeelden’ misten hun uitwerking niet op meer theoretische legitimeringen
van de slavernij. Zo paste de slavernij van Aziaten en Amerikanen niet in de versie
van de Cham-ideologie die zwarte Afrikanen tot eeuwige knechtschap veroordeelde.
Voor slavenhalers waren er verschillende manieren om aan slaven te komen.
Regelmatig wordt gewag gemaakt van mensen die reeds, al dan niet vanaf hun
geboorte, slaaf waren voordat ze naar een slavenkolonie getransporteerd werden.
Behalve deze slaven konden krijgsgevangenen, misdadigers, schuldenaars en zichzelf
verkopende armen in slavernij terechtkomen. Een beproefd middel om aan slaven
te komen was kidnapping, waarvan ook of vooral kinderen het slachtoffer werden.
Ook een hongersnood kon een voor de slavenhalers gunstige omstandigheid zijn.
Krijgsgevangenen bleven de gemoederen bezighouden in de debatten over
slavenhandel en slavernij. Menigeen was ervan overtuigd dat de slavenhandel
conflicten aanwakkerde en oorlogen in de hand werkte met het oogmerk
krijgsgevangenen tot slaven te maken. Zelfs buren namen elkaar met listen gevangen
om de ander aan de dichtstbijzijnde Europese of Afrikaanse slavenhandelaar te
verkopen, een voorstander van slavenhandel en slavernij, Barrau (1790: 350-351),
bestreed dit. Hij beweerde dat de meeste mensen die in Afrika gekocht werden in
slavernij geboren waren, ‘aangefokt, even als bij ons de beesten’. De rest betrof
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misdadigers en mensen die zichzelf uit economische noodzaak moesten verkopen.
Slechts een klein deel zou uit krijgsgevangenen bestaan. Dus niet Europese
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slavenhalers maakten zich schuldig aan mensenroof, het waren de Afrikanen zelf die
aan de wieg van deze slavernij stonden.
De mening van Barrau wordt door weinigen gedeeld. Het percentage
krijgsgevangen wordt trouwens geschat op minder dan dertig procent van het totaal
aantal uit Afrika weggevoerde slaven (Priester 1987: 39-40, 72-73, n. 11). Ook het
idee dat krijgsgevangenen via slavernij ontsnapten aan een gewisse dood werd
regelmatig gehoord. Dit ‘juridische’ argument ter verdediging van de slavenhandel
was geruime tijd toonaangevend. Een waarschuwing was echter op zijn plaats:
krijgsgevangenen vormden een bedrijfsrisico voor slavenhandelaren. Zij zouden
meer geneigd zijn om in opstand te komen (Chambon 1764).
Bij de keuze voor slaven speelden natuurlijk economische en praktische
overwegingen mee. Gelet werd op de prijs, de beschikbaarheid van mensen die als
slaaf gekocht konden worden en de mogelijkheden hen te vervoeren. In de
kustgebieden van West-Afrika was de beschikbaarheid in de achttiende eeuw mede
afhankelijk van verschuivingen van machtscentra in het achterland. Eerdere ervaringen
met het verwerven van slaven werden opgetekend in handleidingen die
slavenhandelaren en -eigenaren voorzagen van nuttige informatie over koop, vervoer
en verkoop van slaven en hun fysieke en culturele kenmerken (Gallandat 1769:
12-20).
In het slavernijdebat werd geen recht gedaan aan de diversiteit van etnische
groepen, noch aan hun onderlinge culturele en religieuze gebruiken (zie Postma
1990; Hoogbergen 1992; Beeldsnijder 1994; Eltis 2000). ‘De’ Afrikaanse slaaf was
een welhaast amorf, abstract wezen dat inzet werd van een pennenstrijd tussen blanken
onderling. Het was een welgemeend debat. Bezield door nieuw verworven inzichten
over het welzijn en de rechten van elke mens kruisten de tegenstanders van
slavenhandel en slavernij de degens met de voorstanders.

Het slavernijdebat: handhaving, hervorming, afschaffing?
Het achttiende-eeuwse slavernijdebat was een internationale aangelegenheid met
nationale varianten. Nicolaas Simon van Winter, remonstrants koopman en literator
schreef, na de slavenopstand die Berbice in 1763 op de grondvesten deed schudden,
de literaire aanklacht Monzongo, of de koninklijke slaaf, treurspel (Van Winter 1774).
Vele literaire en niet-literaire aanklachten, al dan niet vertaald uit het Engels en Frans,
zouden nog volgen.
In de literatuur waren het opvallend vaak vrouwelijke auteurs die ingingen op de
slavernijproblematiek. Het voorbeeld bij uitstek is de briefroman van Elisabeth Maria
Post, Reinhart, of natuur en godsdienst (1792-1793; Paasman 1984). Ook Petronella
Moens, in haar gedichten en vooral in de utopische roman Aardenburg, of de
onbekende volkplanting in Zuid-Amerika (1817), trok zich de zaak van de slaven
aan. Moens, die in de jaren negentig nauw samenwerkte met Bernardus Bosch,
bejubelde de Franse afschaffing van de slavernij van 1794 in dichtvorm. ‘Neen, eedle
Fransche Natie! / Gij doet uw godlijke afkomst / In grootsche daaden spreeken; / Gij
reikt uw blanke handen / Vol vreugd aan zwarte broeders; / De zedenleer van JESUS
/ Vloeit minzaam van uw lippen; / Gij vormt de woeste zeden / Van onbeschaafde
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Negers; / De vrijheid van Gods kindren / Versiert u, als een eerkrans / Die 't hemelkoor
verrukt.’ (Moens 1798). De niet-literaire aanklachten én verdedigingen waren te
vinden in tijdschriften, pamfletten, lezingen en verhandelingen.
Rond 1800 pleitten critici van het slavernijsysteem voor afschaffing van de
slavenhandel en slavernij, maar ze lieten niet na de problemen van een dergelijk
besluit te benadrukken. Zij spraken hun voorkeur dan ook uit voor een scenario van
geleidelijkheid. Onmiddellijke afschaffing zou in de ogen van de
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meeste tijdgenoten desastreuze gevolgen hebben, ook al zouden de bezittingen in
Azië daardoor minder getroffen worden dan de koloniën in Amerika. Het schrikbeeld
van een volledige ineenstorting van het plantagesysteem in Suriname en op de Antillen
doemde op, zeker na de slavenopstand in de Franse kolonie Saint-Domingue die in
augustus 1791 in alle hevigheid losbarstte. Geleidelijke afschaffing bood
mogelijkheden om economische en sociale vangnetten te creëren. Wilde de
plantage-economie overleven dan zou ‘vrije’ arbeid op den duur slavenarbeid kunnen
en moeten vervangen. Dergelijke opvattingen vonden vooral in het moederland
aanhang. In de koloniën was men over het algemeen behoudender en beschouwde
men elke aantasting van de status quo als een bedreiging voor de kolonie.
Overigens waren slavenhandel en slavernij twee verschillende praktijken die
afzonderlijk beschouwd konden worden. Slavenhandel was geen noodzakelijke
voorwaarde voor het (voort)bestaan van de slavernij. Zo was het rond 1800 niet
ongebruikelijk om voor handhaving van de slavernij te pleiten, maar tegen de
slavenhandel te ageren, zoals nog in 1807 - het jaar waarin Engeland de slavenhandel
afschafte - in een artikel in de Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en
huishoudkunde te lezen viel (1807: 44-45). Nederland schafte in 1814 de slavenhandel
trouwens af, als uitvloeisel van afspraken op het Congres van Wenen.
Bij een breder publiek leefden er verschillende beelden van slaven die doorklonken
in het slavernijdebat. Een slaaf was zwart, heidens en onbeschaafd, ja zelfs tot het
dierlijke neigende. Zo beschouwd was slavernij volgens menig tijdgenoot niet
‘onnatuurlijk’. Een slaaf kon echter ook edele trekken hebben, zich ‘beschaafd’
gedragen en intelligent genoeg zijn om - westerse - kunsten en wetenschappen onder
de knie te krijgen. Dit beeld vormde een dankbaar onderwerp voor romans, gedichten
en toneelstukken.
We zijn geneigd om het eerste beeld toe te schrijven aan Nederlanders die direct
contact hadden met slaven en het tweede aan diegenen die hun hele leven niet buiten
de grenzen van Europa kwamen. Toch is een dergelijke scheidslijn niet zonder
problemen. Mensen met - financiële - belangen in slavenhandel en slavernij waren
niet per se voorstander van het systeem. Degenen die geen directe belangen hadden,
waren op hun beurt geen vanzelfsprekende tegenstanders. Een tijdelijk of permanent
verblijf in een van de koloniën leidde niet automatisch tot protesten tegen de uitwassen
van het systeem. Ook politieke voorkeuren geven geen uitsluitsel over een positie
voor of tegen. Petrus Camper, een fervent aanhanger van de stadhouder, beschouwde
de uitbuiting van de zwarte medemens als uiterst verwerpelijk, terwijl menig patriot
er geen bezwaren in zag.

Is slavernij noodzakelijk en geoorloofd?
Allerlei argumenten ter legitimering van de slavenhandel en slavernij werden eind
achttiende eeuw ter discussie gesteld. Afschaffing hoefde volgens sommigen geenszins
het einde van de koloniën of de wereldhandel te betekenen. Integendeel, zowel de
koloniale landbouw als de handel zouden alleen maar opbloeien, of zoals Raynal het
verwoordde: ‘Het afschaffen der Slaverny behoeft den landbouw niet te doen stilstaan,
noch ons beroven van voortbrengzels, ... die wy nu niet kunnen ontberen. Gy zoudt
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ze uit Afrika kunnen halen... Daarenboven de aarde kan door vrye handen worden
bearbeid’ (Raynal 1784: 315). Niet iedereen was hiervan overtuigd.
Het tijdschrift De Koopman nam de Nederlandse situatie onder de loep. Het keek
vooral naar de economische, demografische en ‘strategische’ aspecten van
kolonialisme, slavenhan-
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del en slavernij, waarbij een belangrijke plaats was ingeruimd voor thema's als
ontvolking en bevolking. ‘Men heeft lang getwist, of den Slaavenhandel van
weezenlyk Voordeel voor de Bevolking zy, dan niet? Weiders, of 'er de Commerçie
wel zoveel belang by heeft als zulks schynt? en of het invoeren van Slaaven, onder
de Bevolkingen, of onder de Ontvolkingen te stellen was?’ (De Koopman 1771: 71)
De Koopman vroeg zich af of men de slavenhandel en slavernij niet nuttiger kon
maken. Afschaffen, zoals Raynal suggereerde, was niet aan de orde, maar dat het
systeem inefficiënt was en verbetering behoefde stond buiten kijf.
De auteur benadrukte telkens weer de gevaren die de numerieke meerderheid van
Afrikaanse slaven met zich meebracht (De Koopman 1771: 68, 71-72). De Koopman
pleitte voor een koloniale bevolkingspolitiek voor álle leden van de overzeese
samenleving. Onder zowel blanken als zwarten was er doorgaans sprake van een
sterfteoverschot. De blanken verzwakten door zalig nietsdoen, de slaven door de
overmatige werkdruk. ‘Men is genoodzaakt die verliezen geduurig weêr aantevullen;
men Ontvolkt daar toe Afrika van Zwarten, en Europa van Blanken, om 'er
uittesterven; en men Bevolkt Amerika met beiden, om het nimmer te Bevolken. 't
Getal der Zwarten overtreft daar doorgaans dat der Blanken, om gevaarlyk voor ons
te zyn; en een schaars getal Blanke Huisgezinnen worden 'er schatryk, om 'er al de
overige Blanken zober te doen leeven. Zie daar een flaauw verschiet van de
Bevolkingen onzer Koloniën. Ik rep niets van de Wreedheden, van de Grouwelen. Zy behooren niet tot myn bestek.’ (De Koopman 1771: 72).
Kritiek op slavenhandel en slavernij raakte in het laatste kwart van de achttiende
eeuw verweven met het zogenaamde weeldedebat. De klacht tegen de overdaad aan
en uitwassen van luxe was een veelgehoorde in de achttiende eeuw. Luxe zou leiden
tot verval van zeden en afkalving van de economie. Denkers als Isaac de Pinto en
Elie Luzac waardeerden weelde juist positief, als een teken van vooruitgang en
beschaving. Er moest wel onderscheid worden gemaakt tussen weelde die ten voordele
van de samenleving werkte en ‘verdorven’ weelde, geboren uit egoïsme. De Pinto
onderscheidde een nuttige en een ‘overmaatige’ weelde en waarschuwde tegen de
uitwassen van de laatste (Nijenhuis 1992: 104-107).
Elie Luzac beschouwde het streven naar weelde en de hang naar luxeproducten
als fundamenteel voor niet alleen de commerciële samenleving maar zelfs de
menselijke vooruitgang als zodanig. De uitwisseling van goederen en diensten commercie - had vanaf het begin van het menselijk bestaan een cruciale rol gespeeld
in de ontwikkeling van de mensheid. Luzac ging niet uit van opeenvolgende stadia:
van ‘primitieve’ jagers/verzamelaars naar ontwikkelde commercieel ingestelde
samenlevingen. Luzac dacht dat verschillende varianten van economisch handelen
veeleer gelijktijdig voorkwamen dan opeenvolgend. (Velema 1993: 125). ‘Zoo lange
de menschen zintuigen en smaak zullen bezitten, en zij niet, gelijk de wilden, bijna
tot den staat van redelooze dieren vervallen zullen weezen, zullen zij tot pracht en
overdaad geneigd zijn...’, stelde Luzac in 1783 (Velema 1993: 127, n. 56, 130).
In het tijdschrift De Vaderlander werd de zucht naar weelde en de vraag naar
‘onvaderlandse’, exotische producten als koffie en thee niet alleen als
modeverschijnselen gezien, maar tegelijk als hoofdoorzaken van de slavenhandel en
slavernij, praktijken die onnodig en laakbaar waren. Behalve de ontvolking van twee
werelddelen, Amerika en Afrika, veroorzaakte de slavenhandel tevens veel onrecht,
pijn en verdriet. De Vaderlander ging uitvoerig in op de ‘grouwelen’ en het onrecht
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de Afrikanen aangedaan. ‘Van waar haalt men de slaaven? uit hun eigen Vaderland,
welk elk sterveling door
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's Scheppers ingedrukte zucht altoos lieft. - Waar mede voert men hen weg? met
benaauwende schepen, in hokken gelyk de dieren gezet, over eene wyde zee. - Waar
na toe? naar een vreemd land, dat ze nimmer hebben gezien, nog van waar ze ooit
hoop hebben eens in hun eigen Land te zullen wederkeeren, want dat is nog nooit
gebeurd. - Hoe? zy worden in een onregtmaatigen oorlog gevangen genomen zynde
van menschen, die geen regt op hen hebben, verkogt aan de Europeaanen of met list
daartoe verleid, of met geweld daartoe gedrongen.’ (‘De oorzaak’ 1775: 340-341).
De auteur spoorde aan tot een consumptieboycot van producten die door
slavenhanden verbouwd waren. ‘'t Vogt, dat gy in uwen Koffykop hebt, is dan geen
water meer, maar traanen; ik zeg, 't is het bloet en zweet van die ellendigen, in welken
eene blanker ziel woonde dan in de lighaamen hunner beulen. ... Drink zulk bloed,
dat om wraak schreeuwt en noem u dan noch eene beschaafde Europeaane.’
Uitzonderlijk was de positieve rol die de ‘braave Directeuren op onze Plantaadjen’
toebedeeld kregen. Deze plantageopzichters werden doorgaans negatief afgeschilderd,
zeker waar het hun houding ten opzichte van de slaven betrof. Hoe het ook zij, de
Directeuren wensten ‘dat de Europeaanen... de Koffy verzaakte, dan dat zy over
slaaven moeten heerschen, om ze u te bezorgen.’ (‘De oorzaak’ 1775: 343-344).
J.F. Martinet, een van de redacteuren van De Vaderlander, sloeg in zijn
Katechismus der natuur (1777-1779), een andere toon aan. Onder verwijzing naar
Prediker 5: 8 - ‘het profyt des aardryks is voor allen: de Koning zelf wordt van 't
veld gediend’ - wilde Martinet laten zien dat niet de wereldhandel op zich
afkeurenswaardig was, verre van (Martinet 1779: IV: 138-139). Het was de zucht
naar weelde die corrumpeerde en die tot slavernij had geleid. Martinet dacht dan ook
dat Afrika op den duur geen slaven meer kón leveren omdat het continent van al zijn
mensen beroofd zou zijn. Dan zou de slavernij in de Amerika's ophouden te bestaan
evenals de verbouw van de weeldeproducten koffie, thee en suiker. Ondanks zijn
kritiek op de slavernij hoopte Martinet dat slaven in de Nederlandse koloniën
‘mededogende, braave en verstandige Bestierders... hadden, die de edele les kennen:
alle dingen, die gy wilt, dat U de menschen zouden doen; doet gy hen alzo: mogen
zy zulken aantreffen, die hun het Evangelie voorstellen, zulken die weeten, dat het
Kristendom de beste Menschen maakt: voorzeker, dan zullen zy het in de
Surinaamsche Slaaverny oneindig beeter hebben, dan in de Afgodische Africaansche
Vryheid’ (Martinet 1779: IV: 178-180).
De ‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’ ruimde in de jaren 1789-1791 plaats
in voor artikelen pro en contra slavenhandel en slavernij in de door haar uitgegeven
Bijdragen tot het menschelijk geluk (BMG). In 1790 riep de redactie haar lezers op
‘zoo onpartijdig en oordeelkundig’ mogelijk te reageren op het artikel van de
voorstander Barrau (Bijdragen 1790: 387-388; Barrau 1790). De oproep resulteerde
in enkele - anonieme - artikelen (‘Proeve’ 1790; ‘Nog iets’ 1790; ‘Korte opgave’
1790-1791). De nadruk in deze reacties lag op de Engelse situatie en niet zozeer op
wat er in Nederland speelde. Ze haakten in op het voorstel van het ‘Nut’ om naar het
onderzoek in Engeland te kijken (‘Korte opgave’ 1790-1791: 560-561). De
ontwikkelingen op het gebied van slavenhandel en slavernij in Engeland leken het
meest overeen te komen met de Nederlandse situatie, aldus de (impliciete) boodschap.
Een andere reden waarom het Engelse voorbeeld, meer dan het Franse, in Nederland
navolging vond, was wellicht gelegen in het feit dat Engelse abolitionisten
nadrukkelijk ook christelijke uitgangspunten hanteerden. Zo benadrukte Pieter
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Holsteyn, de Nederlandse uitgever van Olaudah Equiano's Merkwaardige
levensgevallen (1790), de bekering tot het christendom van deze ex-slaaf (Equiano
1790).
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Evenals deze auteurs beriep Barrau zich op ooggetuigen en mensen uit het veld. Hij
ontleende informatie aan zijns inziens zeer betrouwbare bronnen: slavenkapiteins en
vrienden in Suriname (Barrau 1790: 343). Barrau breekt een lans voor Nederlandse
slavenhandelaren en -eigenaren die niet allemaal ‘als onmenschen te beschouwen
zijn’ en hij vindt ‘dat die handel kan, mag, en moet gedoogd worden, vooral in Rijken
of Republieken, zo als deze, waarvan wij inwooners zijn; welker aanmerkelijke
bezittingen, vooral in de West-Indiën, in zeer weinig jaaren geruïneerd zouden zijn,
zonder den aanvoer van Slaaven’ (Barrau 1790: 343). De drijfveer van de
slavenhandelaren was volgens Barrau slechts ‘gezond eigenbelang’, oftewel
eigenbelang ‘om gewin’. Daarom behandelden ze de slaven ook zo goed. Het
probleem was volgens hem dat tegenstanders van slavenhandel en slavernij dit
eigenbelang negatief duidden (Barrau 1790: 370). Het al genoemde onderscheid
tussen ‘goede’ en ‘slechte’ weelde zet hij in enigszins verdraaide vorm in ter
verdediging van de slavernij. Tegenover het economisch-politiek verwoorde positieve
eigenbelang stelt hij dan ook een egoïstisch ‘verfoeilijk eigenbelang’ dat tot uiting
komt in het niet kerstenen van de slaven (Barrau 1790: 379-380).
Critici werd enige wind uit de zeilen genomen doordat voorstanders van
slavenhandel en slavernij à la Barrau zich achter het idee schaarden dat een betere
behandeling voordelig zou kunnen zijn en deze zelfs tot hun doelstelling verhieven.
Over het idee slaven te vervangen door vrije arbeiders liepen de meningen uiteen.
Barrau had Europese werkkrachten voor ogen toen hij over vrije arbeid in de West
schreef en niet (ex-)slaven. Toch vormden voormalige slaven het meest voor de hand
liggende arbeidsreservoir. Maar wilde een dergelijke hervorming van de koloniale
arbeidsmarkt succesvol zijn dan diende men niet alleen over voldoende maar vooral
ook over bereidwillige krachten te kunnen beschikken. En dat leek het grootste
probleem, zeker op de korte termijn.
In 1807 kwam een anonieme auteur tot de conclusie dat het uiteindelijk in het
voordeel van de kolonie Suriname zou zijn de slavenhandel af te schaffen. De
voormalige slaven zouden loonarbeiders worden, vooral nieuwe plantages bewerken
en tevens hun kostgronden cultiveren voor eigen consumptie en voor de verkoop.
Gezonde Afrikanen zouden voor een natuurlijke bevolkingsaanwas zorgen, zodat
men niet hoefde vrezen voor eventuele arbeidstekorten. Om een dergelijke verandering
mogelijk te maken dienden de planters hun houding en beleid aan te passen. Betere
behandeling van de slaven en van de grond vervulde hierbij een sleutelrol
(‘Gedachten’ 1807: 137).
Vanaf 1790 werden oudere argumenten meer en meer naar de achtergrond
verdreven. Maar ook het weeldeargument, dat zoals we al zagen voor 1790 nog
veelvuldig naar voren werd gehaald, raakte ondergeschikt om vervolgens geleidelijk
te verdwijnen. Ook in Nederland werd het gebruik van natuurrechtelijke argumenten
gemeengoed en achtte men het natuurrecht, althans in theorie, ook van toepassing
op de rest van de wereld. Eenieder was vrij geboren. De praktijk was weerbarstiger.

Van goede meesters en dankbare slaven
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De behandeling van slaven was een steeds terugkerend thema. In het slavernijdebat
werd wreedheid ten opzichte van slaven door voor- en tegenstanders, door planters
en zendelingen, door koloniale overheidsfunctionarissen en door pamflettisten en
‘journalisten’ in het moederland te berde gebracht.
Menigeen vond dat slaven in de Oost beter af waren dan slaven in de West.
Huisslaven, in de Oost in de meerderheid, hadden het bovendien nog beter dan
veldslaven, en slaven die een ambacht uitoefenden hadden doorgaans meer
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bewegingsvrijheid. Dat toch ook slaven in de West-Indische koloniën en in de
Kaapkolonie het goed hadden, ja zelfs dat huisslaven daar het ‘oneindig gemaklijker
(hadden), dan onze Europeesche dienstboden, dewijl ten minste vier hunner het werk
van één hier te land doen’ was een opvatting die door menigeen werd gedeeld. Zelfs
veldslaven werden goed verzorgd en beschikten over vrije tijd, aldus Barrau (1790:
363-365). Vrouwen zouden beter af zijn dan mannen.
Afhankelijk van de herkomst en positie van een auteur werd gesuggereerd dat
slaven in de Nederlandse, Engelse, Franse of Spaanse overzeese bezittingen beter of
juist slechter dan elders behandeld werden. Een pleitbezorger voor afschaffing van
de slavenhandel beweerde dat ‘Vrije Natiën’, waartoe behalve de oude Grieken en
Romeinen ook de hedendaagse Engelsen en Nederlanders gerekend werden, hun
slaven ‘het gestrengst behandelen’. In deze vrije naties prevaleerden niet zelden
economische motieven. ‘Wanneer zal men eens deze zaak, niet uit het oogpunt van
eigenbelang, en zucht tot rijkdom, maar uit dat van menschenliefde beschouwen, en
de rechten der menschheid beginnen te handhaaven!’ (‘Korte opgave’ 1790: 571).
Barrau meende dat Nederland zich nergens voor hoefde te schamen: ‘dat het woord
Slaavernij, in veele opzichten, harder luidt, dan het voor de Negers in onze Colonien
is; daar, over het algemeen genomen, de behandeling dier Schepzelen, boven andere
Natiën, bij ons uitmunt...’ (Barrau 1790: 343). Ook de behandeling aan boord van
de slavenschepen was volgens Barrau zeer goed, soms zelfs te vriendelijk en te
zachtmoedig. Tegengestelde claims en verwijzingen naar het hoge sterftecijfer tijdens
de overtocht zouden louter propaganda zijn om ‘tederhartig medelijden’ te wekken
bij het publiek. Als er al slaven aan boord stierven was dit voornamelijk te wijten
aan ziektes waartegen Afrikanen niet bestand waren. Cijfers over sterfgevallen zouden
veelal ontleend zijn aan Engelse geschriften en niet op de Nederlandse situatie van
toepassing zijn, omdat de Engelsen een minder sterk en lui soort slaven verhandelden,
aldus Barrau (1790: 362).
Wreedheid jegens slaven, gruwelijke straffen voor de kleinste vergrijpen, rigiditeit
van verbodsbepalingen - het waren allemaal dankbare wapens in de strijd tegen
slavenhandel en slavernij. Als goede meesters golden bij uitstek de quakers, ook al
bevrijdden ze hun slaven veelal niet. Maar ook voorstanders lieten zich voorstaan
op de topos van de ‘goede meester’. ‘Slechte’ meesters werden door hen ten tonele
gevoerd om te laten zien dat niet zozeer het systeem verfoeilijk was, maar dat
individuele slaveneigenaren, of hun ondergeschikten, het negatieve beeld bepaalden.
Zo kantte Barrau zich ten sterkste tegen slaveneigenaren die hun slaven mishandelden
en ‘uit een verfoeilijk eigenbelang’ niet tot het christendom lieten bekeren (Barrau
1790: 379-382). Vaak vervulden de blanke ‘directeuren’ of opzichters van plantages,
die straffen met alle mogelijke wreedheid uitvoerden, de rol van ‘slechte’ meester.
Volgens Barrau dienden slaven gestraft te worden door Afrikaanse opzichters. Immers,
als men Europese straffen zou toepassen op Afrikaanse slaven, ‘men zoude hun, naar
hunne eigen gedachten, het grootste onrecht doen. Zij moeten met de zweep, en door
hun eigen volk, gestraft worden.’ (Barrau 1790: 365-366).
Dat een slaaf tegelijkertijd slaaf en christen kon zijn en dat vrijheid slechts
geestelijke vrijheid betekende, werd in de achttiende eeuw door bijvoorbeeld J.E.J.
Capitein (1742) en Gallandat (1769) benadrukt. Ook een kritisch tijdschrift als De
Onderzoeker stelde - in 1770 - het aspect van kerstening van slaven zonder het
systeem als zodanig aan de kaak (‘Een tweede [brief] 1770: 271). Deze dualiteit
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van stal gehaald. Barrau stelde
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voor prijsvragen uit te schrijven met als onderwerp: hoe kan de slavernij zo ‘draaglijk’
mogelijk gemaakt worden tegen zo laag mogelijke kosten voor de planters én hoe
kan tegelijkertijd het Christendom aan ‘zo veele duizende ongelukkige en verblindde
Heidenen’ bijgebracht worden (Barrau 1790: 381, 386).
Slaven namen regelmatig het recht in eigen handen. Het weglopen van slaven was
schering en inslag in zowel Oost als West. Vaak betrof het individuele acties maar
collectieve vluchten waren geen uitzondering. Slavenopstanden met geweld jegens
have, goed en mensen teisterden de overzeese bezittingen. De Surinaamse Marrons
werden zelfs een factor waarmee terdege rekening gehouden moest worden, wilde
de kolonie overleven. Ook andere vormen van slavenverzet kwamen voor. Elke
kolonist was zich bewust van het numerieke overwicht van de slavenpopulatie en
zag hierin een reden een repressief beleid te voeren. In de achttiende eeuw won echter
de gedachte veld dat juist een milde aanpak gunstig zou zijn voor de handhaving van
rust en orde onder de slaven.
Maar de dreiging bleef. Zowel voor- als tegenstanders lieten niet na hierop te
wijzen. In hun propaganda schermden abolitionisten met het vooruitzicht dat slaven
uiteindelijk het heft in eigen hand zouden nemen om hun vrijheid te heroveren.
Sommigen erkenden het recht op opstand van slaven als een mensenrecht. Heroïsche
opstandelingenleiders spraken tot de verbeelding; Oroonoko (Behn 1688) en Ziméo
zijn hiervan literaire voorbeelden. Toussaint Louverture, onder wiens leiding in 1791
de slavenopstand op Saint-Domingue ontketend werd, werd de meest besproken
werkelijk bestaande aanvoerder. Menigeen geloofde dat toen Raynal schreef dat er
een zwarte Spartacus zou opstaan hij een visionaire blik moest hebben gehad. Het
was echter geen daadwerkelijke oproep, maar veeleer een waarschuwing aan
slavenhalers en - houders om tijdig hervormingen door te voeren die bevorderlijk
zouden zijn voor de economie en welvaart van de overzeese gebieden en dus van
Europa. Zelfs Raynal wilde geen chaos en onherstelbare schade.
Nicolaas van Kampen juichte in 1809 de afschaffing van de slavenhandel door de
Engelsen toe. Het was de taak van de blanke christelijke Europeaan om de slaaf, de
onbeschaafde, de niet-christen ‘een zekere trap van beschaving, zekere geschiktheid
tot het ontvangen’ van het christendom bij te brengen. Deze mensen meteen hun
rechten te geven zou onvoorzichtig en ondoordacht zijn: ‘wende het oog naar St.
Domingo, en zie hetzelve in bloed en rookend puin vergaan onder de klaauwen dier
Tygers in Menschengedaante, welke eene onbedachte Menschenliefde, uit
bespiegelende gronden, gelyke Rechten met den beschaafden Europeër geschonken
had.’ (Van Kampen 1809: 281-282, 391).

Patriotten en Bataven
Het is verleidelijk achttiende-eeuws politiek gedachtegoed te koppelen aan specifieke
standpunten inzake slavernij en kolonialisme. Patriotten en Bataven zouden dan
tegenstanders van slavenhandel en slavernij zijn, terwijl ‘conservatieve’ Orangisten
zouden pleiten voor behoud van het koloniale stelsel, inclusief het slavernijsysteem.
De tegenstellingen tussen Patriotten en Orangisten kan men echter niet zonder meer
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in hedendaagse politieke termen als ‘links’ en ‘rechts’ of ‘progressief’ en
‘conservatief’ vatten.
De verschillende politieke facties vertegenwoordigden een waaier aan standpunten.
De Patriotten uit de jaren tachtig van de achttiende eeuw waren het echter over een
ding eens: hun weerzin tegen het erfelijk stadhouderschap en hun roep om een vorm
van volkssoevereiniteit. Uitwassen en misbruiken binnen het politiek be-
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stel, niet in de laatste plaats een gevolg van de toenemende oligarchisering, dienden
bestreden te worden. In de Republiek hadden zich nooit twee kampen gevormd
waarbij ‘anti-kolonialen’ tegenover voorstanders van koloniaal bezit stonden.
Integendeel, men was het erover eens dat koloniën een uitbreiding en verrijking van
de staat betekenden. Onenigheid ontstond toen de patriotse roep om vrijhandel ten
koste van het handelsmonopolie van compagnieën als de VOC en de WIC steeds
luider klonk. De uitwassen binnen het koloniale systeem dienden aangepakt te worden,
niet het systeem als zodanig. Tegen deze achtergrond moet de patriotse houding
worden bezien ten opzichte van het koloniaal systeem, waarvan de slavenhandel en
slavernij onderdeel uitmaakten. Het patriots pleidooi voor vrijhandel betrof ook de
slavenhandel.
Er was dus geen sprake van wat in de twintigste eeuw anti-kolonialisme is gaan
heten. Afschaffing van het koloniale wereldsysteem en de onafhankelijkheid van de
koloniën, was op generlei wijze een achttiende-eeuws concept. G.J. Schutte spreekt
van ‘the anti-colonial stream of Enlightenment thinking that originally had influenced
the Patriots’, waarbij hij de term anti-koloniaal in de achttiende-eeuwse betekenis
gebruikt (Schutte 1978: 154). Het ‘anti-kolonialisme’ van de Nederlandse patriotten
hield kritiek in op het monopolie van de handels-compagnieën en de steun die ze
van de Staten-Generaal ontvingen. Patriotten opteerden voor - gedeeltelijke vrijhandel, een aan de Nederlandse gewesten gelijkwaardige positie van koloniën en
een aan Nederlandse burgers gelijkwaardige positie van Nederlanders overzee. Schutte
koppelt zijn opmerking over de ‘anti-koloniale’ onderstroom aan een contemporaine
kwestie die zowel door Patriotten en Bataven, als door orangisten aan de orde werd
gesteld: waren overzeese gebiedsdelen wingewesten of waren ze gelijkwaardig aan
de Nederlandse gewesten? De wingewestgedachte won en werd overigens als niet
strijdig met ‘verlichte’ principes bevonden (Schutte 1978: 154-155, 157).
Patriotten en Bataven hadden met hun kritiek op uitbuiting en onderdrukking
primair de positie van hun blanke, Nederlandse broeders in de overzeese gebieden
voor ogen, niet zozeer die van de oorspronkelijke bevolking of de slaven. De Patriotten
in de koloniën hadden een behoudende visie op slavenhandel en slavernij. Zo was
er in heel de West in de jaren tachtig geen vuriger patriot én verdediger van de
slavernij dan de in Suriname woonachtige ‘gelegenheidsdichter’ en medeoprichter
van het Genootschap de Surinaamsche Lettervrienden, Paul François Roos. ‘Hoe!
zyn we in 't West dan niet dan slaaven, / Die werken, wroeten, zwoegen, draaven, /
Tot voordeel van ons Nederland? / Is Nederland ons' aller Moeder, / is elke Burger
onze Broeder, / en bindt ons niet een zelfde band?’, aldus Roos in een gedicht gericht
tot de zusterkoloniën Demerary en Essequebo (Roos 1787: 2).
In zijn gedicht ‘Myn neger-jongen Cicero’ overtuigt Roos de lezer van de voordelen
van plantageslavernij. In de aanhef richt hij zich tot de slaven: ‘Uw juk is ligt, daar
gy, naar het doen der daagsche merken [taken],/Nog uurtjes ovrig hebt om voor U
zelv' te werken:/Gedenkt, ô Volken! dat Bataafsche slaverny / Veel meer dan 't arme
vry voor U te schatten zy!’. In het gedicht zelf laat Roos de slaaf Cicero ‘aan het
woord’ en deze geeft de voorkeur aan slavernij onder een beschaafd en vrij volk
boven de vrijheid in Afrika, ‘Want daaglyks moet men daar zyn leven / Ten besten
voor de roofzugt geeven;/De wetten zyn 'er onbeschaafd; / Het is 'er vreeslyk om te
woonen, / En de Armoê komt zig staag vertoonen.’ (Roos 1783; Keyser 1985). Roos
droeg een negatief beeld uit van zwarte Afrikanen die hij beschrijft als: ‘De zwarte
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Chamaîeth, gewoon te rooven, steelen / En moorden...’ en ‘Weêrstreevers van Natuur
en van het Reden-
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licht, / Bezitters van een ziel, die niet dan gruuwlen sticht’ (Paasman 1984: 136).
Pieter Paulus' Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen
gezegd worden gelyk te zyn? en Hendrik Constantijn Cras' Verhandeling over de
slavernij en Afrikaanschen slavenhandel, beide uit 1793, zijn twee van de bekendere
verhandelingen uit patriotse kring over vrijheid en slavernij (Paulus 1793; Cras 1822).
Cras liet in zijn Verhandeling, voorgelezen in Felix Meritis, aan duidelijkheid niets
te wensen over: ‘Alle menschen, welke gewesten zij ook van dezen aardbodem
bewonen, hoe verschillende zij ook in vorm van ligchaam, in kleur van huid of
vermogens van geest, hoe onderscheiden zij in trappen van beschaafdheid mogen
zijn, alle hebben zij met ons dezelfden natuur, en de voortreffelijkheid dier natuur
moest hun tot borg strekken, dat zij aan niemands willekeurige heerschappij tegen
wil en dank onderworpen, veel minder tot die laagte vernederd worden, dat anderen
over hun, even als over dieren of levenlooze zaken, overeenkomsten en bedingen
van koop en verkoop zouden kunnen sluiten.’ (Cras 1822: 194). Zijn betoog draaide
grotendeels om het onchristelijke, door hebzucht ingegeven gedrag van de blanken.
Afrikanen waren gelukkig met hun eigen cultuur, godsdienst, gewoonten en gebruiken
totdat de Europeanen hun slavenpraktijken begonnen. Maar aangezien slavenhandel
en slavernij nog altijd een realiteit waren, pleitte hij minstens voor een ‘billijke
behandeling’, die ook zou bijdragen aan een grotere veiligheid in de koloniën en
gunstig zou zijn voor de vruchtbaarheid van de slavenpopulatie (Cras 1822: 220-223).
De achterliggende gedachte hierbij was dat een natuurlijke aanwas althans de
slavenhandel uiteindelijk onnodig zou maken.
Pieter Paulus, in 1795 voorzitter van de Nationale Vergadering van de Bataafse
Republiek, veroordeelde slavernij op christelijk-natuur-rechtelijke gronden. Hij
beschouwde slavernij als een belemmering voor de verspreiding van Gods woord.
Slavenhandel zou onmiddellijk afgeschaft moeten worden en slavernij geleidelijk,
een standpunt dat niet afweek van de opvattingen van vele andere abolitionisten. Hij
ging in op het politieke debat dat in Frankrijk gevoerd werd en vond het ‘vry- en
gelykstellen der negers’ vooralsnog niet opportuun, enerzijds omdat slaven nog niet
klaar waren voor hun vrijheid en anderzijds omdat een dergelijk beleid tot opstand
had geleid (Goslinga 1936: 76-77), zoals de slavenopstand op Saint-Domingue had
laten zien.
Bataafse politici die in de jaren 1795-1798 probeerden een grondwet voor de
nieuwe republiek te formuleren, stelden regel- en wetgeving met betrekking tot
slavenhandel en slavernij telkens weer uit. Het thema werd echter niet in het kader
van de ‘rechten van de mens en burger’ aan de orde gesteld, maar als onderdeel van
de koloniale kwestie. Hoewel menig Bataaf het wenselijk achtte een einde te maken
aan slavenhandel en slavernij - met Pieter Vreede als pleitbezorger bij uitstek - kozen
de nieuwe politici voor handhaving van de status quo. Ze vonden het niet opportuun
die stap op dat moment te zetten (Sens 2001b). In de pers werd deze als
besluiteloosheid opgevatte houding gehekeld. De Republikein schreef: ‘Dan,
uitermaate bevreemdend is het, dat in een Ontwerp van Constitutie, het geen de
Rechten van den Mensch aan het hoofd heeft, niet een enkel woord gesproken wordt
van de verplichting van het toekomend Bestuur, om het lot der mishandelde Slaaven,
langs alle wegen van wijsheid en recht, zoodanig te verzachten, dat zij,
langzaamerhand voorbereid, eenmaal getrouwe Colonisten, en rijp mogen worden
voor de Vrijheid.’ (‘Over Titul’ 1797: 493). Overigens bonden andere principiële
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abolitionisten ook in vanwege de nationale en internationale moeilijkheden in de
jaren rond 1800 en pleitten zij om praktische redenen voor - tijdelijke - handhaving
van de bestaande situatie.
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Besluit
Het achttiende-eeuwse slavernijdebat heeft - ongewild - bijgedragen aan een
eenzijdige, op het Atlantische systeem gerichte beeldvorming. Abolitionisten stelden
Afrikaanse slaven en het hun aangedane onrecht centraal. In hun propaganda
benadrukten ze de slachtofferrol van de slaven. Uit strategisch oogpunt opteerden
zij voor een geleidelijke afschaffing van de slavernij nadat de slavenhandel verboden
zou zijn. In de koloniën zou het aantal in slavernij geborenen toenemen en daarmee
het getal van hen die gewend waren te gehoorzamen en dienstbaar te zijn. Met een
goede begeleiding en enig onderwijs, men dacht aan godsdienstonderricht en eventueel
vakonderwijs, zouden deze slaven oppassende, hardwerkende leden van de (koloniale)
maatschappij worden.
Het slavernijdebat kende zijn hoogtepunt in een - politiek - turbulente tijd. Het
natuurrecht, in de jaren negentig geformuleerd in de universele rechten van mensen
en burgers, bood eenieder de kans in vrijheid en uit vrije wil te handelen, zolang dit
niet indruiste tegen de belangen en het voortbestaan van de samenleving waarvan
men deel uitmaakte. De samenleving op haar beurt diende de rechten van de burgers
te waarborgen. Waar voorheen grenzen aan iemands mogelijkheden werden
onderkend, zoals in de eeuwenlange praktijk van de armenzorg, of waar die werden
opgelegd, zoals bij de instandhouding en legitimering van de slavernij, vatte nu de
mening post dat die grenzen overschrijdbaar waren. Door opvoeding en onderwijs,
waarvoor de overheid de randvoorwaarden diende te creëren, kregen in vrijheid
levende mensen middelen ter beschikking om hun lot in eigen handen te nemen.
Daar slaven die vrijheid ontbeerden, konden ze beschouwd worden als slachtoffers
wier lot geheel in andermans handen lag.
Het bericht van de opstand op Saint-Domingue werd dan ook met verbazing en
ongeloof ontvangen. Ongeloof, omdat het hier geen woeste razernij betrof, maar een
goed voorbereide actie. Hoe waren Afrikanen, en dan ook nog Afrikanen in slavernij,
in godsnaam in staat een dergelijk groots opgezet plan te bedenken en uit te voeren?
Het beeld van de arme, onderdrukte en onderontwikkelde zwarte mannen en vrouwen
dat abolitionisten zo geduldig hadden opgebouwd kreeg een gevoelige knauw. Het
geweld waarmee de opstand gepaard ging en dat gericht was tegen de blanken en
hun bezittingen, riep het beeld van de onbeschaafde, gewelddadige, ja welhaast
dierlijke, zwarte Afrikaan weer in herinnering.
Deze confrontatie met de ‘werkelijkheid’ en de ‘ware aard’ van Afrikaanse slaven
brak menig welwillende Nederlander op. Het optimisme maakte plaats voor het besef
dat er nog vele obstakels te nemen waren voordat er sprake kon zijn van een nieuwe
wereldorde onder de bezielende leiding van blanke christelijke Europeanen.
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Hester van de Kuilen
Een verliesgevend wingewest
Suriname, een stukje tropisch Nederland, zou het moederland in de vorm van koffie,
suiker en cacao schatten bezorgen. Dit is wat men in de Republiek van de kolonie
verwachtte. Totdat de beurs in 1773 werd getroffen door een crisis en de
verwachtingen ten aanzien van Suriname een luchtbel bleken te zijn. Iedereen die
op een of andere wijze bij de plantage-economie was betrokken, kon niet anders
concluderen dan dat Suriname absoluut geen wingewest bleek te zijn. Eerder een
verliespost. Een wijs kind zei tegen zijn vader de wijze woorden: ‘Laat Suriname
dan lopen, vaderlief(..), ik lust graag coffy en mag er wel een klontje bij hebben,
maar wil ze beide wel nalaten, als er gedurig comptoire (bijeenkomsten) over moeten
wezen’.1.
Halverwege de achttiende eeuw was in de kolonie een dringende behoefte aan
liquide middelen. Planters hadden geld nodig voor de uitbreiding of aanleg van
nieuwe (met name koffie-)plantages. De verwachtingen waren hoopvol en in de
Republiek was voldoende animo om in de West te investeren. Handelshuizen stelden
daarvoor negotiaties op: een soort beleggingsfonds waarbij verscheidene
investeerders een bedrag inlegden in ruil voor hoge interestpercentages. De
handelshuizen beheerden en belegden dit geld. Zij hielden daarnaast de administratie
bij, verhandelden (in Holland) de koloniale producten en voorzagen de planters van
de benodigde goederen. In ruil daarvoor mochten de handelshuizen een provisie van
twee procent over de goederenhandel vragen.
Hoe kon het dun toch zo misgaan? Was het absenteïsme van de planters, het
mercantilistische systeem dat zeer nadelig voor de planters was of de daling van de
koffieprijs de verklaring? Of waren de handelshuizen de schuldige? Hadden zij met
hun negotiaties teveel leningen aan onkredietwaardige planters gegeven? In dit
artikel wordt gepoogd aan de hand van een casestudy van drie handelshuizen een
antwoord op deze vragen te vinden. Door hun beleid voor en na de beurscrisis te
analyseren probeer ik na te gaan of deze drie handelshuizen debet waren aan het
verval van de plantage-economie in het laatste kwart van de achttiende eeuw.2.

Wat is hier reeds over gezegd?
Van der Voort heeft in zijn standaardwerk over de handel en financiën van
West-Indische plantages de ruime kredietverlening aangemerkt als de oorzakelijke
factor van het verval van de plantage-economie. Door de vele beschikbare kredieten
steeg de verkoopwaarde van de plantages en het was de waarde van plantages waarop
de hoogte van de lening werd bepaald. Naar de rendementen van de plantages keek
men niet, terwijl de planters hiermee de rente en aflossing moesten betalen. Prijsdaling
van de koffie na 1770 bracht de planters in problemen en tijdens de beurscrisis van
1772/1773 werd duidelijk dat de planters de hoge interest en aflossing niet konden
opbrengen (Van der Voort 1973).
Oostindie heeft de Surinaamse plantage-economie met die van andere koloniën
vergeleken en is tot de volgende slotsom gekomen: Suriname kende een hoog
percentage absenteïsme, de drassige gronden in Suriname vroegen om een intensievere
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bewerking. Het klimaat was ongezond, met zieken en sterfgevallen lot gevolg. Vele
slaven liepen weg en de planters moesten hoge commissies over alle transacties
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betalen aan de handelshuizen. Al deze factoren beïnvloedden het resultaat negatief
(Oostindie 1989). Emmer heeft al deze redenen weerlegd als onvoldoende verklaring
voor het verval. Absenteïsme kwam ook in andere koloniën voor en de vruchtbare
gronden compenseerden de intensieve bewerking. Rebelse slaven liepen weg en
kwamen dus niet in opstand, wat nadeliger of even nadelig was voor de productie.
De commissies die de planters moesten betalen waren waarschijnlijk niet hoger dan
elders. Volgens Emmer is de enige steekhoudende verklaring voor het verval van de
Surinaamse plantage-economie dan ook de overinvestering geweest (Emmer 1996).
Van Stipriaan, die op basis van bestudering van ruim tweehonderd plantages een
uitgebreide geschiedenis heeft geschreven over de Surinaamse plantage-economie,
is een stapje verder gegaan. Hij concludeerde dat de handelshuizen in sterke mate
hebben bijgedragen tot het verval van de plantagekolonie. De handelshuizen
overspoelden plantages met enorme kapitalen, zonder rekening te houden met
reproductie. Zonder scrupules verstrekten handelshuizen leningen aan ondeskundige
planters. Zij lieten de particuliere beleggers in het ongewisse over hun belegde
kapitalen. Volgens Van Stipriaan waren de firma's alleen maar geïnteresseerd in het
opstrijken van de provisies over de transacties (Van Stipriaan 1993).

De leningen
De verbouw van tropische gewassen was de enige functie van de kolonie. Holland
zorgde voor de aanvoer van de plantagebenodigdheden, vervoerde en verkocht de
plantageproducten en zorgde voor de leverantie van slaven. De handel was gebaseerd
op een mercantilistisch beleid, waarbij de Republiek streefde naar een zo positief
mogelijke handelsbalans door de export te bevorderen en de import te beperken.
Koloniale producten mochten dan ook alleen in het moederland worden verkocht.
De prijzen voor koffie en suiker genoten op de Hollands markt echter geen
bescherming; van een minimumprijs was geen sprake. Prijzen werden bepaald door
internationale vraag en aanbod. Tot 1770 steeg de prijs van koffie, daarna daalde
deze. De suikerprijs bleef in de periode 1765-1780 redelijk stabiel.3.
Vanaf halverwege de achttiende eeuw had men hoge verwachtingen van de
koffieproductie en vele planters (in spe) wilden nieuwe plantages aanleggen of
beslaande uitbreiden. Planters beschikten hiervoor meestal over onvoldoende liquide
middelen. Zij probeerden dit geldtekort op te lossen door bij particulieren leningen
tegen woekerrentes op te nemen. Voor de plantage-economie was dit een ongunstige
ontwikkeling en het koloniale bestuur probeerde daarom een oplossing te vinden.4.
De oplossing voor dit geldprobleem diende zich in 1753 aan in de vorm van een
eerste negotiatiefonds opgericht door de Amsterdamse burgemeester Gideon Deutz.
Tegen zes procent rente konden planters leningen opnemen. Zij waren vervolgens
verplicht hun plantageproducten naar Gideon Deutz te sturen, opdat hij de suiker of
koffie op de Hollandse markt kon verkopen. Over deze transacties en alle naar
Suriname verscheepte plantagebenodigdheden ontving Deutz een commissie van
twee procent. Daarnaast waren de planters verplicht de verzekeringen (voor de vaart)
bij hem af te sluiten. Na tien jaar moesten de planters met aflossing beginnen. In
Suriname stelde het koloniale bestuur agenten en agentschappen aan, waar de
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behoeftige planters zich konden inschrijven. Zij konden geld opnemen tot 5/8 van
de waarde van hun plantages. Om in aanmerking te komen voor de beschikbare
kredieten hoefden de planters alleen maat de eigendomsbewijzen en de taxaties van
de plantages te overleggen. Het geld voor de leningen werd beschikbaar gesteld
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door particulieren die obligaties of akten van deelgeving konden kopen voor f 1000,per stuk, waartegen zij jaarlijks vijf tot zes procent rente ontvingen (Van der Meulen
1904: 522-530). Deze rentepercentages waren aanlokkelijk, vooral omdat de bankrente
slechts twee tot drie procent bedroeg.
Velen in de Republiek wilden een ‘obligatie’ of ‘akte van deelgeving’ in de kolonie.
Tijdgenoten spraken zelfs van een ‘bubbel’ in de West-Indische effecten. Men
beschouwde West-Indië halverwege de jaren zestig als het gebied van ongekende
mogelijkheden. Niet alleen als investeringsobject, maar ook als nieuw
exploitatiegebied. ‘Toen wilde alle man, Christen, Jood, handwerksman, ja, zelfs
schoenmaker, die geen stuivers in de wereld had om 't nodige leer tot zijn ambacht
te kopen, planter worden; en mijnheer de agent maakte met een enkele pennenstreek
veel rasser landbouwers en planters dat eertijds Pyrrha mensen wist te maken’
(Quintus-Bosz 1971: 13). Latere fondsbeheerders zaten soms verlegen met de toevloed
aan geld, waarvoor de agenten in Suriname nog een bestemming moesten zoeken.
In de Republiek heerste een speculatiekoorts en in deze periode lieten zelfs de
voorzichtigste beleggers zich meeslepen.
De negotiaties leken in eerste instantie een win-win-situatie. De planters hoefden
geen leningen met woekerrentes af te sluiten, particulieren in de Republiek konden
hun spaargelden winstgevend beleggen en de plantage-economie

Tabel 1: Omzetten van firma's bij de Wisselbank (in Nf)
Luden &
Special
1770

39.564

Harman van Hope &
Co
de Poll
24.096
1.086.056

1775

48.127

8.673

1.917.215

Clifford &
Soonen

Gemiddeld
(n=20)

301.738

82.505

-*

226.627

Bron: Gemeente Archief Amsterdam. Archief Wisselbank
en daarmee de welvaart van de Republiek zou verder toenemen.
In 1757, vier jaar na de oprichting van het negotiatiefonds, overleed Gideon Deutz.
Het fonds bevond zich reeds toen ‘in geëmbrouileerde staat’ (Van de Meulen 1904:
510). De planters liepen voor f 900.000,- aan betalingen achter. Fondsdirecteuren
die Deutz' initiatief volgden, hadden gewaarschuwd kunnen zijn.

Drie handelshuizen
Een handelshuis kan men beschouwen als een soort vennootschap, waarbij vaak twee
personen de directie voerden. Een dergelijk handelshuis of vennootschap richtte men
veel op voor een bepaalde bedrijfstak, zoals de graanhandel of in dit geval het
negotiatiewezen.5. De keuze voor de drie handelshuizen is niet willekeurig. Alle drie
waren in Amsterdam gevestigd en raakten al vroeg betrokken bij de investeringen
*

Als gevolg van de beurscrisis ging dit handelshuis in 1772 failliet.
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in Suriname. Zij hebben zowel de hausse-periode als die van het verval meegemaakt.
Maar zelf met de tegenvallende resultaten in de jaren zeventig, bleven zij de planters,
voor zover mogelijk, financieel steunen. (Van der Voort, 1973: 298-302 en 309-311).
Het waren met name de Amsterdamse handelaren die zich in de achttiende eeuw
terugtrokken uit de actieve handel en zich gingen toeleggen op de veilige
commissiehandel.
Gezien het feit dat in Amsterdam veel
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handelaren vertoefden en de opgerichte handelshuizen veelal uit slechts twee personen
bestonden, kon men in de stad veel handelshuizen vinden. En er waren voldoende
personen die een graantje mee wilden pikken van de winstverwachtingen van
Surinaamse plantages.6.
De omzet varieerde. Om een indicatie te krijgen van de omzet zijn de bedragen
die de handelshuizen (Luden & Special en Harman van der Poll, de gegevens van
Lever & De Bruine zijn niet teruggevonden) die ze jaarlijks bij de wisselbank storten
vergeleken met de ontzei van het vooraanstaande bankiershuis Hope & Co, het wat
kleinere bankiershuis Clifford & Soonen en een gemiddelde van twintig
handelshuizen.
Uit tabel 1 blijkt dat de omzet van de Luden & Special en Van de Poll gering was.
De negotiatiehandel was daarmee een ‘kleine handel’. Gezien het grote aantal
handelshuizen ging het in totaal toch om grote bedragen.7.
Het eerste handelshuis is Harmen van de Poll & Comp. Dit familiebedrijf is in
1749 opgericht. De familie Van de Poll behoorde tot de regenten van Amsterdam.
Als gevolg van betrokkenheid bij de stad Amsterdam, die voor eenderde eigenaar
was van de kolonie Suriname, was er tevens betrokkenheid bij de West waar de
familie tevens diverse bestuursfuncties heeft vervuld.8. De belangstelling en de
betrokkenheid bij de Surinaamse plantage-economie waren dan ook veeleer politiek
dan economisch van aard.
De heren Luden en Speciaal richtten exclusief voor de plantageleningen in 1769
een vennootschap, Luden & Speciaal op. Johannes Luden en Jacob Special waren
typisch achttiende eeuwse handelaren. Vanuit de goederenhandel waren zij zich gaan
toeleggen op de veilige commissiehandel.9. Het derde handelshuis, Lever & De Bruine,
had waarschijnlijk de meeste binding met de planters in Suriname. Cornelis Lever
heeft een deel van zijn leven in de kolonie doorgebracht. Hij beheerde de plantage
Klaarenbeek en Oostwaard en was tevens betrokken bij het bestuur in de kolonie.10.
Door het systeem van kredietverlening in de vorm van negotiatie raakten meerdere
partijen met verschillende belangen hij de Surinaamse plantage-economie betrokken.
De positie van het handelshuis was misschien wel de minst aanlokkelijke, aangezien
zij moest schipperen tussen belangen van alle betrokken partijen. Allereerst waren
daar de obligatiehouders. Veel weduwen belegden hun geld in obligaties op de West.11.
Daarnaast bevonden zich onder de investeerders veel handelaren, renteniers en andere
rijke lieden. Uit hun midden werden commissarissen aangesteld die direct contact
onderhielden met het handelshuis.12. Indien communicatie tussen directeuren en de
overige obligatiehouders nodig was, dan geschiedde deze door middel van annonces
in de krant. Hoewel er veel animo was voor obligaties, investeerden de handelshuizen
niet zelden ook eigen geld in de plantages. Dit gold ook voor de drie in dit artikel
behandelde handelshuizen.13.
De planters waren een andere partij. Vanwege de hoge verwachting die men had
van met name de koffiecultuur, togen vanaf 1750 veel planters naar Suriname om
snel fortuin te maken. Over het algemeen deden over deze planters niet al positieve
verhalen de ronde: zij zouden ruw, slecht onderwezen, twistziek, onzedelijk en trots
zijn (Wolbers 1861: 172-173). Waarschijnlijk verpestte een kleine groep het voor
de rest. Maar indien iets waar was van de geruchten, dan rijst de vraag of alle
beschikbare kredieten wel waardig waren geïnvesteerd. Verblind door het gemak
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waarmee men geld op kon nemen, ontstond een nieuwe klasse planters: blanken
zonder eigen vermogen en kennis van plantagegewassen. De weelde waarmee de
planters zich omringden, nam toe. Dit bleek onder andere uit het stijgende aantal
huisslaven dat een planter onderhield. Ook trokken vele eige-
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naren naar de stad, daar was immers meer vertier te vinden. Voor het beheer van de
plantage zal een afwezige eigenaar vermoedelijk weinig goed zijn geweest (Wolbers
1861: 182-201).
Agenten (of administrateurs) beheerden in de kolonie de belangen van de negotiatie.
De handelshuizen wierven de agenten uit de groep van vooraanstaande planters. De
agenten waren verantwoordelijk voor een juiste taxatie van de plantages en registratie
van de hypotheken. En indien nodig werd van de agenten verwacht dat zij een oogje
in het zeil hielden op het plantage-beheer. Dat laatste was meestal moeilijk. Gezien
de onderlinge afstanden tussen de plantages en de infrastructuur was een regelmatige
visitatie niet mogelijk. Daarnaast was voor velen het agentschap iets dat ze erbij
deden. Met het stijgende absenteïsme van de plantage-eigenaren werd de rol van
agenten steeds belangrijker. Zij namen veel van de taken van een plantage-eigenaar
over. Als agent had men het zo slecht nog niet. Er was geen sprake van een eigen
risico en de commissies waren aanzienlijk. De beloning van een administrateur
bestond uit tien procent van de plantageproducten. Ook over alle transacties binnen
de kolonie Suriname, ontving de administrateur tien procent commissie (Oostindie
1989: 329). De meeste administrateurs beheerden meerdere plantages (Van Stipriaan
1995: 285).
Voor de negotiatiedirecteuren in Holland moest de agent als oren en ogen van de
negotiatie fungeren. De belangen van de negotiatiedirecteuren en administrateurs
liepen echter niet altijd parallel. Niet ondenkbaar is dat de negotiatiedirecteuren de
kosten zoveel mogelijk wilden drukken om een hogere nettowinst te behalen, terwijl
de administrateurs alleen gebaat waren bij hogere opbrengsten. Over de kosten van
investeringen hoefden zij zich geen zorgen te maken. Veel fondsdirecteuren
wantrouwden de administrateurs. Dat blijkt onder andere uit de vele rechtszaken
tussen eigenaars (van plantages) en administrateurs (Van Stipriaan 1993: 302). Soms
probeerde men dit wantrouwen te ondervangen door per plantage meerdere
administrateurs aan te stellen. Desalniettemin hadden fondsdirecteuren vaak geen
idee hoe de zaken er in Suriname voor stonden.
Tot slot hadden de handelshuizen in Amsterdam nog te maken met de zogenaamde
priseurs. Dat waren de mensen die de plantages taxeerden. Op basis van deze taxaties
kon de plantage-eigenaar of -beheerder kredieten opnemen. Eind jaren zestig, begin
jaren zeventig steeg de waarde van plantages, maar deze waardestijging was niet
altijd reëel. Ondanks herhaalde waarschuwingen, bleef men de plantages opwaarderen.
Geld was immers in overvloed voorhanden en onder druk van de aanbiedingen
verloren taxateurs en de agenten voorzichtigheid uit het oog (Quintus Bosz 1971:
13-14). Of de handelshuizen hiervan weet hadden, is onwaarschijnlijk. Op korte
termijn profiteerden de firma's van het verstrekken van leningen aan zo veel mogelijk
plantages (commissie over de handel), maar op lange termijn zouden ze zichzelf in
de vingers snijden. Alleen degenen die wonnen bij korte termijn winsten, zoals
agenten en priseurs, hadden profijt van de overwaarderingen.
Zolang alles goed ging, was er echter niets aan de hand. Maar bij dalende winsten
zouden de interestbetalingen aan de obligatiehouders in gevaar kunnen komen.
Negotiatiedirecteuren konden voor klagende obligatiehouders in dat geval weinig
doen. Zij stonden immers machteloos tegenover de dalende rendementen. Planters
in Suriname maakten de negotiatiedirecteuren zondebok van hun penibele situatie.
Zij verwachtten kredieten voor investeringen. In de ogen van de planters hadden de
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handelshuizen voldoende geld: zij incasseerden immers het geld voor de door hun
geleverde plantageproducten. De firma's keken echter ook aan tegen enorme lasten,
waaronder interest-
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betalingen en konden niet onbeperkt kredieten en voorschotten blijven geven. In
sommige gevallen betaalden zij zelfs uit eigen zak achterstallige interestbetalingen
aan obligatiehouders.

Voor en na de beurscrisis
De beurscrisis van 1772/1773 begon in Londen bij de East India Company en waaide
over naar Amsterdam. In de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) had Engeland zijn
koloniale bezittingen kunnen uitbreiden. De East India Company beheerde deze
gebieden en beleggers koesterden hoge winstverwachtingen. De maatschappij was
echter niet in staat het nieuwe territorium te beheersen en had voor de vele
reorganisaties, die met het beheer gemoeid gingen, geld moeten lenen bij de Bank
of England. In 1772 bleek dat de Company niet kon aflossen en de Bank of England
draaide de geldkraan dicht. De sneeuwbal ging rollen: de aandelen van de East India
Company daalden, en wat leidde tot faillissementen van banken en handelshuizen
met belangen in de East India Company. In de Republiek waren Engelse fondsen
populair en de Engelse annuïteiten bepaalden in belangrijke mate de Amsterdamse
beurskoers. Handelshuizen en bankiers raakten in problemen als gevolg van de
koersdaling van de Engelse fondsen (Van Dillen 1970: 608-616).
De beurscrisis van 1772/1773 maakte een einde aan de illusie dat Suriname een
wingewest was. In paniek geraakte handelaren, beleggers en investeerders maakten
aanspraak op hun tegoeden. En toen bleek dat er in Suriname niet veel te halen was.
Amsterdamse handelshuizen stopten met het verstrekken van kredieten en
voorschotten. De Surinaamse planters kwamen in betalingsproblemen en waren
gedwongen hun met schuld beladen plantages vooreen lage prijs te verkopen.
De regentenfirma Harmen van de Poll & Comp richtte vóór de beurscrisis twee
fondsen op met de letters A en C. Beide fondsen bedroegen een miljoen gulden.
Zeker 46 plantages hebben gebruik gemaakt van deze fondsen.14. In eerste instantie
betrof het vooral schuldsaneringen. De beschikbare gelden werden dus niet voor
investeringen en uitbreidingen gebruikt, maar voor schuldsanering of uitstel van
betaling. Door de schuld bij Harmen van de Poll & Comp onder te brengen, konden
planters hun aflossing uitstellen, want pas na tien jaar moest men met de afbetaling
beginnen. Harmen van de Poll was niet kieskeurig wat betreft de beschikbaar gestelde
kredieten: ook plantages die in voorgaande jaren problemen hadden met de
interestbetalingen kregen leningen. Alleen op het gebied van taxaties was enige
argwaan en voorzichtigheid te bespeuren. De directeuren waren zich bewust dat met
de taxaties gesjoemeld kon worden en eisten daarom ‘dat de priseurs niet wonnen
of plantagien besitten in der selven divisie, rivier of creecq’,15. In vergelijking met
het eerste fonds van burgemeester Gideon Deutz was de positie van de geldhandelaar
verbeterd: de commissie op de transacties was verhoogd en Harmen van de Poll &
Comp profiteerden van de interest door zes procent (van de planters) te vragen en
vijf procent (aan de obligatiehouders) uit te betalen. Dit verschil diende om
onverhoopte gebeurtenissen op te kunnen vangen. Door het grote aantal planters dat
gebruik maakte van de fondsen van Van de Poll, was het onwaarschijnlijk dat de
directeuren overzicht hadden op het functioneren van de plantages.
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In vergelijking met Harmen van de Poll & Comp verstrekte het handelshuis Luden
& Special op bescheiden schaal kredieten aan in totaal zestien plantages. Elke lening
met de bijbehorende voorwaarden lieten zij bij de notaris vastleggen.16. Daardoor
hadden Luden & Special vermoedelijk meer overzicht, maar ze handel-
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den niet altijd even voorzichtig. Ook zij lieten zich meeslepen door het enthousiasme
waarmee men geld beschikbaar stelde. Want ondanks de benodigde papieren, gaven
zij een lening op plantage Akkerboom ‘dan alzo de geïntresseerden (obligatiehouders)
verlangende zijn na de akten van deelgevingen’.17.
Lever & De Bruine, het handelshuis dat de plantage-economie het best uit eigen
ervaring kende, richtte net zoals Van de Poll een fonds van een miljoen gulden op.18.
Het probeerde het eigen risico zoveel mogelijk te beperken. Mochten de directeuren
door extra onkosten of ‘onverhoopte toevallen’ niet in staat zijn de zes procent rente
uit te betalen, dan zou na overleg met de commissarissen het uit te betalen bedrag
worden vastgesteld.19. Voorts gaven Lever & De Bruine duidelijke instructies aan
hun agenten in Suriname. Van hen werd verwacht dat zij de kredietwaardigheid en
de documenten van de plantage-eigenaren goed controleerden. Naast het fonds van
een miljoen stelde Lever & De Bruine ook afzonderlijke leningen aan planters
beschikbaar.
De drie handelshuizen beheerden niet alleen de door particulieren belegde gelden,
maar hadden ook uit eigen zak voorschotten of obligaties uitstaan. Daarmee was hun
betrokkenheid meer dan alleen het veilige ‘vangen’ van de commissies. Met het
instorten van de beurs werden ze dubbel getroffen: hun veilige lucratieve
commissiehandel stond op de helling en wellicht konden ze naar hun eigen
geïnvesteerde gelden fluiten. De drie handelshuizen konden niet anders dan
concluderen dat de ooit zo hoge verwachtingen niet zouden uitkomen. Zowel de
handelshuizen (firma's) als de beleggers hadden zich laten meeslepen door de
speculatiekoorts en geen oog gehad voor de problemen die de exploitatie van de
kolonie met zich meebracht. De handelshuizen stonden na 1772/1773 voor de keus:
de door hen verkrediteerde plantages in executie brengen om zodoende te vangen
wat er nog te vangen viel, of in de hoop op verbetering toch doorgaan met de
exploitatie.
Harmen van de Poll & Comp had vooral aan koffieplantages kredieten verstrekt.
Als gevolg van een daling van de koffieprijs liepen de rendementen van
koffieplantages enorm terug. Voor de directeuren was dit reden hun
vertegenwoordigers in Suriname de opdracht te geven strenger toe te zien op de
planters. Zij vermoedden dat de eigenaren plantageproducten in de kolonie verkochten
in plaats van naar Holland te sturen. Indien de planters dat deden, mochten agenten
van Van de Poll tot executie van de plantages overgaan. Voor de obligatiehouders
van de fondsen letter A en C was het resultaat uitermate negatief. Waren de 25
plantages in 1770 samen nog 5,5 miljoen gulden waard, in 1790 was dit gedaald tot
1,8 miljoen gulden (Van Stipriaan 1993, 227). Na 1776 ontvingen de obligatiehouders
niet meer de toegezegde vijf of zes procent. Twee jaar later begon Van de Poll aan
de aflossing. (Van der Meulen 1904, 534-535) Van de Poll probeerde zoveel mogelijk
van de plantages af te komen: door verkoop of door de negotiaties door anderen over
te laten nemen. De plantages brachten maar een schijntje op van wat ze ooit waard
werden geacht te zijn. Obligatiehouders kregen dan ook meestal niet hun geïnvesteerde
bedrag terug. In het begin van de negentiende eeuw besloot de firma de overgebleven
negotiaties om te zetten in aandelenfondsen. (Van Stipriaan 199, 227-228)
De firma Luden & Speciaal ontdekte al snel de voordelen van een aandelenfonds
boven die van een negotiatiefonds. De obligatiehouders werden aandeelhouders en
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pas als er winst werd gemaakt, kregen ze een uitkering.20. Vooral voor de planters
was dit gunstig. Zij waren nu verlost van de hoge interest. Voor de handelshuizen
was dit ook een goede oplossing, want zolang de plantages produceerden, konden
zij hun commissiehandel volhouden.
Lever & De Bruine probeerde na de beurs-
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crisis zoveel mogelijk plantages te verkopen.21. Vermoedelijk baseerde het handelshuis
dit besluit op de resultaten van voorgaande jaren. Plantages waarvan de lasten hoger
waren dan de baten, probeerde het van de hand te doen. Het wilde het kaf van het
koren scheiden. Voorts had het een aantal plantages overgenomen. Het beheer daarvan
liet het handelshuis over aan door hen aangestelde administrateur.
De beurscrisis betekende een keerpunt. Veel plantages werden verkocht en de
eigenaren keerden terug naar Holland. Administrateurs beheerden voortaan, namens
de afwezige eigenaren of handelshuizen, de plantages. Slechtlopende plantages
werden veelal als eerste verkocht. De beurscrisis had daarmee een schifting
bewerkstelligd tussen rendabele en onrendabele plantages.

Verklaringen en conclusie
Dat de beurscrisis een keerpunt betekende in de verwachtingen ten aanzien van de
kolonie Suriname is meerdere malen gezegd. Of de beurscrisis de oorzaak van de
economische terugslag is, is discutabel. Alle tekenen wijzen erop dat de
ziektesymptomen al langer aanwezig waren, maar de grote verwachtingen maskeerden
of onderdrukten het ziektebeeld. Totdat de beurscrisis de ziekte blootlegde.
Volgens Van der Voort (1973) en Van Stipriaan (1993) was het negotiatiesysteem
bij voorbaat gedoemd te mislukken, aangezien men geen aandacht had voor de
reproductiefactor van de plantages. De hoogte van de leningen was gebaseerd op de
waarde van de plantage en niet op wat deze opbracht. In de archieven van de drie
handelshuizen blijkt dat zij inderdaad weinig aandacht hadden voor de productie.
Een van de weinige zaken die ze controleerden was de ‘prisatie’, de waarde van de
plantage. Het onderpand was belangrijker dan de productie, waar uiteindelijk de
interesten aflossing mee betaald moesten worden. Als de handelaren kritischer waren
geweest, hadden zij dit kunnen zien. Indien alle kredieten waren aangewend voor
investeringen en uitbreidingen, hadden de investeerders wellicht wel een goede
belegging gedaan, maar dit was niet het geval. De drie handelshuizen stelden met
name kredieten beschikbaar voor reeds met schulden beladen plantages, die zodoende
hun aflossing konden uitstellen.
Niet alle planters haalden slechte rendementen. De resultaten van de plantages
Mon Bijou (koffie) en Roosenburg (suiker), bestudeerd door Oostindie, waren wel
voldoende om de lasten te betalen. Maar dan moest ook alles goed gaan. De plantage
economie vertoonde echter - zoals Oostindie opmerkte - te veel zwakke plekken om
daarvan uit te kunnen gaan. Allereerst konden de planters niet profiteren van de vrije
markt. Zij konden vrijwel alleen in Holland hun goederen op de markt brengen. Ze
kregen daarvoor geen minimumprijs garantie. De prijzen van koffie en suiker volgden
de internationale prijzen. In de jaren zeventig daalde de prijs van koffie enorm: mede
als gevolg van concurrerende koffie uit de Franse koloniën. Dit verklaart dat vooral
de koffieplantages in begin jaren zeventig in betalingsproblemen kwamen. De
rendementen van de plantages kampten naast de negatieve effecten van het
mercantilistische beleid van Holland ook met vele onvoorspelbare productiefactoren.
De belangrijkste ‘productiefactor’ was de slavenmacht. In de jaren vijftig nam het
aantal plantages toe net zoals de grootte van de plantages, maar voor het bewerken
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van deze extra gronden waren slaven nodig. De slavenpopulatie vertoonde echter
een sterfteoverschot. De toenemende vraag naar slaven stuwde de prijs op. Veel
kredieten zijn dan ook gebruikt voor de aankoop van slaven, soms om het bestaande
werk te kunnen blijven verrichten, soms om uit
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te breiden. Door de kredietcrisis stokte de aanvoer van slaven, aangezien de planters
en handelshuizen niet aan de betalingen konden voldoen. Herstel van de
plantage-economie werd daarmee bemoeilijkt. De slaven waren ook in een ander
opzicht een risicofactor. Weggelopen slaven. Marrons, overvielen en plunderden
plantages. De strijd tegen de Marrons kostte veel geld. Zowel de firma Van de Poll,
als Lever & De Bruine moesten plantages in verkoop doen nadat ze waren overvallen
en verwoest door Marrons.
Verder kan men zich afvragen of alle planters wel even bekwaam waren. Met
behulp van de verstrekte kredieten die men zo makkelijk kon krijgen, togen vele
planters in spe naar Suriname om zich op de koffieteelt te werpen. Het type planter
dat zich op de koffie stortte, had als doel snel rijkdom te vergaren. Lange termijnbeleid
kenden deze planters blijkbaar niet, aangezien zij over het algemeen geen moeite
deden te investeren in de koffiecultuur, met uitputting van gronden als gevolg.
De beurscrisis en de vrijwel gelijktijdige neergang van de plantage-economie
waren mogelijk minder een kwestie van oorzaak-gevolg dan algemeen wordt
aangenomen, maar eerder een samenloop van omstandigheden. Factoren die de
plantage-economie (negatief) beïnvloedden, zoals Marronaanvallen en uitputting
van de gronden, stonden los van de handel en economische situatie in de Republiek.
Wat betreft de slavenaanvoer en de prijsontwikkeling van plantageproducten was de
planter afhankelijk van de situatie in het moederland. Het spreekwoord ‘een ongeluk
komt nooit alleen’ gold zeker voor de belanghebbenden in de Surinaamse plantages.
De beurscrisis en het tekort aan rendementen waren in eerste instantie vooral een
probleem voor de firmadirecteuren en obligatiehouders. Althans dat idee leefde bij
de belanghebbenden in Holland ‘de respectieve inwoonders van Suriname varen er
niet kwalijk bij; 't zijn de vaderlanderen die er bij lijden’ (Van der Voort 1973: 171).
De planters in de kolonie hadden andere zorgen, te weten de Marronaanvallen en de
hoge lasten die zij moesten opbrengen voor de strijd tegen de Marrons.

Conclusie
Uit mijn onderzoek naar het reilen en zeilen van drie handelshuizen blijkt dat zij in
ieder geval niet uit waren op het opstrijken van commissie en daarbij evenmin de
belangen van de investeerder verwaarloosden. Het feit dat zij zelf ook investeerders
waren, maakt deze veronderstelling absoluut onhoudbaar. Door zelf obligaties te
kopen en door het uitgeven van extra leningen, vaak uit eigen zak voorgeschoten,
waren handelshuizen net als de obligatiehouders gebaat bij een goede voortgang van
de plantages. De beschuldiging dat handelshuizen onverantwoordelijk omsprongen
met de door hen verstrekte leningen is voor deze drie handelshuizen ongefundeerd
en onterecht.
De handelshuizen hebben wel op te ruime schaal en te makkelijk kredieten verstrek.
Er was dus wel degelijk sprake van overinvestering, zoals Emmer (1996) al aangaf.
Vermoedelijk hebben ook onbetrouwbare planters en onrendabele plantages mee
kunnen profiteren van de kredietbeschikbaarstellingen. Zij zouden het geld niet
hebben gebruikt voor aflossing van schulden of uitbreiding en verbetering van de
plantages, maar ter voorziening van hun luxe levenswijze. Dat de handelshuizen zo
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veel en zo makkelijk geld beschikbaar stelden was een direct gevolg van de enorme
belangstelling voor obligaties in de West. In de Republiek heerste eind jaren zestig
en begin jaren zeventig een groot optimisme wat betreft investeringen in Suriname
dat men bewust of onbewust de ogen sloot voor mogelijke risico's.
Men kan zich afvragen of de handelshuizen hiervoor verantwoordelijk gesteld
kunnen wor-
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den. De planters wisten als geen ander hoeveel hun plantages opbrachten en juist zij
moesten beseffen dat de lasten van de lening de plantage-inkomsten overtroffen. Het
was voor de firma's vrijwel onmogelijk goede controle uit te oefenen op de planters,
hun plantages en de inkomsten. Zij moesten dit overlaten aan aangestelde
administrateurs, maar uit de archieven bleek dat de band tussen negotiatiedirecteuren
en administrateurs niet altijd op veel vertrouwen was gebaseerd.
De planters die een lening bij de drie handelshuizen hadden afgesloten, mochten
zich gelukkig prijzen. Voor zover bekend hebben zij geen enkele maal de planters
tot op het bot uitgekleed. Door de plantages over te nemen, waren de planters
weliswaar hun inkomsten kwijt, maar niet al hun bezittingen. Velen hadden ook hun
persoonlijke bezittingen en die van hun vrouw als onderpand aangeboden. Het verlies
werd op de obligatiehouders afgewenteld. Door verkoop van de plantages kregen zij
wel een deel van het ingelegde geld terug, maar gedurende de looptijd ontvingen ze
zelden de beloofde vijf of zes procent rente. In vergelijking met de verliezen van de
planters en obligatiehouders, vielen die van de handelshuizen mee. Het verlies van
voorgeschoten en geïnvesteerd geld konden zij met de winsten van de
commissiehandel compenseren. Maar ook voor hen bleek Suriname niet het verwachte
wingewest te zijn.
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Gemeentearchief Amsterdam (GAA)
Notariële archieven (NA)
Archief Wisselbank
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Stukken betreffende Suriname
Familiearchief Hope & Co
Poorterregisters
Ondertrouwregisters
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Eindnoten:
1. Dit citaat is afkomstig het notarieel archief (NA) 12.16.04 van het Gemeentearchief Amsterdam
(GAA)
2. De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een studie van met name notariële archieven van
de drie handelshuizen, aangevuld met familiearchieven en archiefstukken betreffende Suriname.
3. De prijzen van koffie (in cent per kg) waren als volgt: 1765: 78, 1767: 94, 1769: 104, 1771:
110, 1773: 76, 1775: 56. De suikerprijzen waren als volgt: 1765: 30, 1767: 30, 1769: 30, 1771:
34, 1773: 30, 1775: 32.
4. De Koopman, of bijdragen ten opbouw van Neerlands koophandel en zeevaard, deel II (1769),
p. 113-114. ‘..dat zo hier niet in tijds in voorzien wierd, deeze zo groote en bijna nog alleen
bloeiende tak onzes koophandel en om deze commercie ten laasten ten eenemaal zoude hebben
koomen te vervallen en de planters genoodzaakt zouden zijn geraakt hunne produkten in de
colonien zo wel aan de Engelsen te moeten verkopen als aan de Hollander om maar de hoogte
prijzen voor deeze hunnen produkten maken (...) om maar dan contanten of beesten en voorts
aan blom of meel en verdere eet waaren te komen, waardoor niet alleen onzen koophandel en
navigatie, maar zelfs des lands en stad inkomen considerabel zouden verminderd zijn en zulks
menig arbeidsman en werkzaam burger zijn bestaan zou hebben doen teniet loopen’
5. De handelaren lieten hun samenwerking notarieel vastleggen. In de notariële akten werd vermeld
voor welk deel of percentage men deelnam. Voor Harman van de Poll & Comp. zie Notariele
Akten 127722/13, 12742/130 en 12751/113. Gemeentearchief Amsterdam.
6. Volgens Van der Voort waren in ieder geval 65 handelshuizen betrokken bij negotiaties aan
Surinaamse planters.
7. Op het toppunt, 1770, had men vanuit het moederland zo'n kleine zes miljoen gulden beschikbaar
gesteld aan planters in Suriname. Uit: Alex van Stipriaan (1993: 216).
8. Deze gegevens zijn gebaseerd op notariële archieven en Elias (1963).
9. Deze informatie is gevonden in het familiearchief van de familie Luden (PA. 922,
Gemeentearchief Amsterdam) en afkomstig uit Elias (1963: 1037).
10. Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Notariele Akten (NA) 12731/1, 7653/810, 12344/490,
10559/874, 10534/758
11. Oostindie (1989: 356). Uit een lijst van obligatiehouders van de Rotterdamse firma Hudig, is
ongeveer de helft van de obligatiehouders weduwe, voogd of mejuffrouw. Men beschouwde
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14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.

de West-Indische plantages als een ‘eene goede en soliede geldbelegging, ook voor weduwen
en weezen’ (uit: Benjamins 1922: 570).
De firma Luden en Special noteerde vrij nauwkeurig de obligatiehouders die zich bij hun
handelshuis aanmelden. Voor zover mogelijk is bij de namen de beroep en functie opgezocht
(in notariele archieven, poorterregisters, ondertrouwregisters, Elias: De Vroedschap, Olderwelt:
Kohier van personeel Qualisatie te Amsterdam over het jaar 1742. Naamregister van alle heeren
kooplieden der stad Amsterdam, 1766, 1790 en 1792.
Dit blijkt uit de notariële akten waarin de namen van de obligatiehouders staan vermeld.
GAA, Notariële Archieven, Van Stipriaan (1993), Van der Voort (1973).
GAA, NA 12727
GAA, Notariële Archieven
GAA, NA 12733)
GAA, NA 12739/99
GAA, NA 12723/73
GAA, diverse notariële archieven
GAA, NA 12739/99
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Sylvia M. Gooswit
Geen bos gerooid, maar een boom geveld
Een kwart eeuw EBG-zending onder Javanen in Suriname, 1909-1935,
deel 2
In het vorige broedergemeente in de periode 1909-1935 pogingen in het werk stelde
de Surinaamse Javanen te bekeren. In dit vervolgartikel zal ik ingaan op de vraag
waarom na een kwart eeuw kerstening slechts een half procent van de Javanen in
Suriname zich tot lidmaat van de broedergemeente heeft laten dopen.1. Voor deze
analyse heb ik gebruik gemaakt van antropologische, sociologische en filosofische
perspectieven zoals verwoord door Anton Blok, Arnold Burms & Herman de Dijn,
Norbert Elias, Clifford Geertz en Max Weber.2.

Culturele Identiteiten Zelfhandhaving in een Vreemde Context
Om enigszins zicht te krijgen op het beeld dat geschetst wordt van de zedelijke
toestand van de Javaanse contractarbeiders passeren een aantal momenten en
activiteiten de revue.
Allereerst de werving. Het wervingsbeleid op Java concentreerde zich voornamelijk
op jonge ongehuwden (Van Vollenhoven 1913: 30-33). Dat betekende dat wervers
geen gezinnen maar individuen moesten contracteren. In een Javaanse context leverde
dit beleid voor zowel wervers als aspirant-contractanten problemen op. Een tijdelijke
emigratie-agent in Semarang zag als grote hindernis bij de werving: ‘... dat gehuwden
met kinderen zelden of nooit zijn te bewegen om naar Suriname te gaan, omdat de
vrouw van een gehuwd paar voor Suriname ook contract moet sluiten, terwijl van
de gehuwden voor Deli de man alleen contract teekent en bovendien de wervers niet
mede willen werken tot de aanwerving van gehuwden met kinderen voor Suriname,
omdat de kans zeer groot is, dat of de man, of de vrouw, of een der half volwassen
kinderen wordt afgekeurd en bijgevolg het risico voor den werver zeer groot is’
(Hoefte 1990: 54).
In de Javaanse samenleving ontleent een volwassen individu3. zijn of haar identiteit
in eerste instantie aan het gezin waartoe hij of zij behoort. Uitvloeisel hiervan is dat
het individu op eigen houtje geen beslissingen neemt (zie ook Gooswit 1994 en
1997). Door hun dagelijks verbaal en non-verbaal commentaar zorgen gezinsleden
er voor dat het individu zich aan de heersende normen houdt. Dit levenslange bijsturen
neemt de vorm aan van een ‘education permanente’ (Geertz 1961: 5; Mulder 1978:
69).4.
De individuele werving van een aspirant-contractant was geen eenvoudige zaak.
Dat had alles te maken met de opvoeding. Het individu is moreel zwak, schrijft
Mulder (1978: 46). Omdat een individu nu eenmaal een sterke neiging vertoont zijn
driften en emoties te volgen moet hij of zij streng gecontroleerd worden door de
sociale omgeving, te beginnen door de gezinsleden. Gezinsleden en andere leden
van de directe sociale omgeving beoordelen het gedrag en oefenen pressie uit zodat
het individu zich goed gedraagt. ‘An individual's life should be public and
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gedrag, beheersing van de gelaatsuitdrukking en lichamelijke zelfbeheersing, althans
wat de hogere echelons betreft. (Geertz 1976: 247). In de Javaanse dorpssamenleving
wordt dit vertaald in respect tegenover ouderen, behoedzaamheid tegenover vreemden
in het algemeen en de bereidheid zich te houden aan de gebruikelijke hulpverlening
aan buren (Geertz 1961: 114; Koentjaraningrat 1989: 115).
Hoe was het mogelijk dat er dan toch individuen werden gecontracteerd? Ismaël
noemt een van de belangrijkste redenen: ‘De zekerheid dat men zich door bepaalde
handelingen het leven in de eigen omgeving onmogelijk had gemaakt was de grootste
prikkel die hen tot emigratie kon bewegen’ (1949: 88).
Maar niet alleen om deze reden emigreerden vooral jonge mensen. Sinds het eind
van de negentiende eeuw begon Java vol te raken. De toenemende bevolking kon
alleen maar emplooi vinden in de landbouw. Het gevolg hiervan was een
miniaturisering van het areaal per landbouwbedrijf, waardoor werkloze jonge
landarbeiders gedwongen werden rond te trekken op zoek naar werk, onder andere
op suikerplantages (Breman 1983; Geertz 1963),5. maar dus ook als contractarbeider.
Ex-contractanten gaven vaak als reden van migratie op: betovering. Gezien de
sociale context waaruit de jonge contractanten kwamen is te begrijpen dat de
individuele werving als betovering of als een overval ervaren werd. Dat ze zich
zonder familie te raadplegen hadden laten overhalen te vertrekken, kon alleen als ze
(niet in fysieke zin, maar door overredingskracht) ‘overvallen’ en gehersenspoeld
waren. Getuigenissen over de werving wijzen hierop (Suparlan 1976; Verhey & Van
Westerloo 1984). Achteraf gezien is het niet anders dan menselijk dat zij de redenen
die tot hun migratie hebben geleid hebben gemytologiseerd.6.
Eenmaal in Suriname aangekomen moesten zij het hoofd bieden aan allerlei
aanpassingsproblemen. De meeste contractanten die voor Suriname tekenden, wisten
niet goed wat hen te wachten stond. Wat ‘poenale sanctie’ betekende, ondervonden
ze maar al te gauw aan den lijve. Voor hun gevoel waren ze in een soort
concentratiekamp terechtgekomen, want ze mochten niet zonder toestemming de
plantage verlaten. Het gevolg was dat sommige Javaanse contractarbeiders van de
plantage wegvluchtten (Verhey & Van Westerloo 1984; Hoefte 1990: 58, 84, 88,
120 noot 20).7.
Ieder moest de cultuurschok op zijn of haar eigen wijze te boven komen. Deze
cultuurschok leidde niet alleen tot een letterlijke vlucht, maar nog veel meer tot een
figuurlijke vlucht, o.a. door werkweigering (Hoefte 1990: 58, 88).
Door het schromelijk tekort aan vrouwen, vooral in het begin, duurde het lang
voordat sprake kon zijn van een normale samenleving bestaande uit relatief stabiele
gezinnen. Vrouwen zijn immers in de samenleving een belangrijke bindende factor.
Het excessief gokken zou ook een gevolg kunnen zijn van het tekort aan vrouwen.
Want het zijn de vrouwen die in een normaal functionerende Javaanse samenleving
het geld beheren.8. Niet alleen het vrouwentekort belemmerde de ontwikkeling van
een normale structuur in de Javaanse samenleving. Het feit dat op de boot fictieve
verwantschappen (jaji) ontstonden maakte de zaak nog gecompliceerder. Mannen
van dezelfde jaji eigenden zich het alleenrecht toe over de vrouwen van de jaji
(Suparlan 1976: 119-120). Gevechten tussen jaji's bleven door het schromelijk
vrouwen tekort dan ook niet uit.
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Van lieverlee ontstond in de Javaanse gemeenschap toch enige structuur. Op Java
was, zoals eerder opgemerkt, een van de fundamentele normen waar iedere Javaan
zich aan moest houden dat hij iedere oudere zonder meer met respect bejegende. Dat
begon al in het gezin. Een kind moest de oudere broer of zus respect tonen. Het
probleem in Suriname was ech-
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ter dat het leeftijdsverschil tussen de contractanten niet erg groot was. Bovendien
begint voor Javanen iemand pas ver na het 30ste levensjaar wijs te worden. Hier
komt nog bij dat een ongetrouwd persoon geen status heeft. Vandaar dat al gauw
andere dan de gebruikelijke criteria de status van iemand gingen bepalen. Nu werd
lichamelijke kracht welhaast het enige criterium voor het zich toeëigenen van status
(Suparlan 1976: 120-123). Deze ontwikkeling was zeer on-Javaans en nog steeds
heeft men hier in de Javaanse gemeenschap geen goed woord voor over.9.
Verder was het in Java was de gewoonte dat de ouders een huwelijk regelden.
Deze eerste huwelijken eindigden meestal in een echtscheiding. Maar in Suriname
waren tot aan 1910 geen geestelijken die een huwelijk konden legitimeren. Van
Vleuten (in Hoefte 1990: 90) meldt in zijn rapport van 1909: ‘De op Java gebruikelijke
huwelijksformaliteiten en plechtigheden hebben niet plaats, want een penghoeloe of
andere erkende Mohamedaansche geestelijke, die daarbij een hoofdrol vervult, is er
in Suriname niet; bloedverwanten heeft het a.s. echtpaar ter plaatse gewoonlijk ook
niet, enz. Alleen door den ambtenaar van den Burgerlijke Stand kan men zich “wettig”
in den echt laten verbinden; maar omdat de Javaansche immigranten te weinig
ontwikkeld zijn om de strekking van het huwelijk volgens het Burgerlijk Wetboek
met de gevolgen van dien te begrijpen, geschiedt dit zeer weinig. En al vindt het ook
plaats, dan heeft toch een zoodanige echtverbintenis voor de evengemelde Moslim
lang niet de beteekenis en dus ook niet de kracht van een volgens de voorschriften
van hun godsdienst en naar landsgebruik gesloten huwelijk’ (Hoefte 1990: 90-91).
Dit was voor de Javaanse gemeenschap een groot dilemma. Er waren te weinig
gezinnen om rituelen en andere religieuze activiteiten uit te voeren. Deze werden op
Java namelijk voornamelijk door mannelijke gezinshoofden uitgevoerd en bijgewoond.
Ongehuwde mannen voelen zich niet erg op hun gemak bij dergelijke bijeenkomsten.
Hun rol is meestal die van helper (rewang of sinoman). Door het gebrek aan
geestelijken die een huwelijk moesten bezegelen gingen man en vrouw zonder meer
bij elkaar wonen. Bovendien kwam het, omdat er een tekort was aan vrouwen, voor
dat vrouwen meerdere mannen hadden (Hoefte 1990: 91). Maar er was ook ronduit
sprake van prostitutie. De koloniale overheid kwam aan de impasse tegemoet door
in 1908 de huwbare leeftijd voor Aziaten te verlagen tot 13 jaar voor vrouwen en 15
jaar voor mannen. Het mocht echter niet balen, omdat de meeste kinderen officieel
nog steeds als ‘buiten echt geboren’ werden ingeschreven (Bruijning & Voorhoeve
1976: 292).
De zending van de evangelische broeder gemeente heeft misschien een goede
inschatting gemaakt van de religiositeit of spiritualiteit van Javanen, maar juist de
daadwerkelijke aanvang van deze zending heeft, zoals ook in Indonesië (Geertz
1968), geleid tot een reveil van oude religieuze gevoelens bij Javanen. Men kan de
nieuwe opleving van de islam die zich daarna in Suriname manifesteerde daarom
duiden als een tegenbeweging tegen de christelijke zending. Bovendien werd de
toenemende aandacht voor het eigen moslim-zijn gevoed door een constante aanvoer
van nieuwe immigranten uit het moederland. ‘In Indonesië’, schrijft Ismaël, ‘is
iemand uit de desa doorgaans Mohammedaan omdat hij in een Mohammedaans
milieu geboren is en omdat hij geen christen is. Maar van een werkelijk beleven van
de godsdienst is bij de meesten geen sprake’ (Ismaël 1949: 118).
Uiterlijke symbolen van religiositeit waren volgens Bielke alleen op de
vestigingsplaats ‘Johan en Margaretha’ waar te nemen, omdat daar een soort
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gebedshuis was. ‘Johan en Margaretha’ was een plantage, die in 1904 vestigingsplaats
voor Javaanse ex-contractan-
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ten werd. Het is een goed islamitisch gebruik dat geestelijken zich rondom een
gebedshuis (langgar) of moskee vestigen. Dat gebeurde ook rond het gebedshuis op
‘Johan en Margaretha’. Zendeling Bielke trof daar mannen aan die leerlingen van
een islamitische school waren geweest. Overigens fungeerde deze vestigingsplaats
later in de jaren dertig als een van de politieke kernen van communistisch gezinde
Javanen (Hoefte 1990: 16).
Er zullen in het begin vermoedelijk geen grote feesten geweest zijn, maar
ongetwijfeld zal men sajens (kleine offeranden) hebben neergelegd en slametans
(rituele maaltijden) hebben georganiseerd. Ook zal men de graven hebben bezocht
van overleden familieleden. Dat zijn alle drie kernrituelen van wong agama jawa,
mensen die een syncretistische Javaanse variant van het islamitisch geloof aanhangen
(Gooswit 1990: 51-58)
Het eerste officiële teken van stabilisatie van de Javaanse gemeenschap was de
oprichting van de Javaanse immigrantenvereniging Tjintoko Moeljo (Verheffing in
onheil) in 1918 (Hoefte 1990: 15).

Het Begin van de Kerstening
In de tijd dat broeder Voullaire (zie vorige artikel) aandacht vroeg voor de zending
onder Surinaamse Javanen, waren in Nickerie al enkele Javaanse contractarbeiders
christen geworden. Deze Javaanse christenen, niet meer dan een handjevol, hadden
intussen Sranantongo geleerd, de lingua franca van Suriname. Anders dan elders in
Suriname werden de Javaanse arbeiders door de ‘gevestigden’, de mensen die er al
woonden, niet met de nek aangekeken. Ze werden met name door de christelijke
Creolen vriendelijk benaderd.10.
De bekendste Javaan uit deze periode is ongetwijfeld Niti Pawiro. Hij werd in
1909 gedoopt en was daardoor lid van de Evangelische Broeder Gemeente. Niti was
een van de weinige Javanen die zich santri kon noemen. Hij had zich op Java in een
pesantren (religieus-islamitische school) bekwaamd in de islamitische geloofsleer.
Dat betekende dat hij Javaans kon lezen en schrijven. Hij was lichamelijk niet sterk
en verbleef vanwege zijn astmatische aanleg veel in het ziekenhuis in Nickerie. Daar
maakte hij kennis met Creoolse leden van de broedergemeente, die de zieken kwamen
bezoeken.
De kennismaking met de Bijbel is al ter sprake gekomen in het vorige artikel.
Kennelijk was Niti niet alleen geletterd, maar had hij ook intellectuele belangstelling.
Op de plantages in Nickerie - communicatief zo ver van Paramaribo - en vooral in
Commewijne, waar de meeste Javanen woonden, was die Bijbel, waarvan de bladen
als vloeipapier gebruikt werden, zowat het enige leesvoer dat voor handen was. Niti
had geestelijke honger en het lezen van de Bijbel stilde die honger en veranderde al
lezend zijn levensvisie. In tegenstelling tot de islam is het christendom sterk gegroeid
door geschreven lectuur. ‘Islam’, zegt Hitti terecht, ‘has generally satisfied itself
with a verbal profession.’ (Hitti 1970: 130).
Al gauw had Niti, als een soort guru, enkele ‘volgelingen’ om zich heen verzameld.
Als een echte onderzoeker maakte hij vergelijkingen tussen de Koran en het Nieuwe
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Testament. Hij ontwikkelde charisma als evangelist, maar overleed luttele jaren na
zijn kerstening. Niti had alles in zich om groot te groeien.11.
Intussen begon broeder Bielke, de eerste zendeling van de Javaanse zending, in
Leliëndaal ‘marktonderzoek’ te doen. Tot zijn grote opluchting waren er geen
‘Mekkagangers’ en nauwelijks santri's naar Suriname gekomen. In brieven werd
telkens weer navraag over de ‘Mekkagangers’ gedaan. De zendeling had het niet zo
begrepen op deze categorie Javanen. Op Java eigenden ze zich na terugkeer uit Mekka
een hoge status toe. Ze gedroegen zich als guru's
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en stichtten pesantrens. Door hun kleding maakten ze hun status aan de omgeving
duidelijk. Er moest rekening met hen gehouden worden.
Het resultaat van het ‘marktonderzoek’ van Bielke was dat eigenlijk alleen de
santri's werkelijke belangstelling hadden, omdat ze ‘niet alleen religieus geïnteresseerd
maar ook enigszins geschoold waren’ (Bielke, brief 8 nov. 1912). De meeste Javanen,
hoewel geen overtuigd moslim, voelden zich bedreigd door de ‘avances’ van deze
verspreider van het christendom. In reactie op de komst van het christelijk
bekeringsoffensief gingen ze zich hoe langer hoe meer moslim voelen. Zelfs het
luisteren naar de zendeling werd verbaal en non-verbaal afgestraft, zoals gebruikelijk
in een Javaanse culturele context, met dit verschil dat de afstraffers zich wat het
verbale betreft niet publiekelijk manifesteerden. Non-verbaal afstraffen van
mede-Javanen bestond uit negeren. Non-verbaal afstraffen van de zendeling gebeurde
publiekelijk door hem demonstratief de rug toe te keren als hij langs kwam.

De Organisatie van de Kerstening
Een van de belangrijkste middelen waarvan de zendeling Bielke gebruik maakte om
mensen te verleiden en aan zich te binden, was het toepassen van zijn kennis van de
Javaanse taal bij het toespreken van de aspirant-bekeerlingen. Wilde hij dit naar
behoren doen, dan moest hij tenminste vaardig zijn in twee taalniveaus: het ngoko
en het krama.12. Naar de mening van een Javaan kun je namelijk niet over God praten
in het ngoko. Dat zou een affront zijn.
Wanneer een zendeling zich van de Javaanse taal kon bedienen, was dat voor hem
een groot voordeel. Hij kon zich verstaanbaar maken. Maar kon hij ook alles aan de
mensen doorgeven dat zij begrepen wat hij bedoelde? ‘Taal is immers niet alleen
deel van een cultuur maar tegelijkertijd ook het middel waarmee dingen gezegd
worden over culturele en maatschappelijke zaken en verhoudingen’, brengen Hastrup
en Ovesen in herinnering (Hastrup & Ovesen 1983: 148). De problemen die bij dit
laatste aspect van taal om de hoek kwamen kijken kwam de zendeling legen toen hij
christelijke waarden en Bijbelse situaties in het Javaans moest uitleggen. Hoe moest
hij aan Javaanse kinderen duidelijk maken wat een steenezel was, wanneer ze er nog
nooit een gezien hadden? Hoe moest hij hen een begrip als liefde uitleggen? Zijn
taalbeheersing van het Javaans was niet zodanig dat hij ook abstracte, christelijke
begrippen begrijpelijk kon vertalen voor mensen uit een andere cultuur.
Dat de doorsnee-Javanen alleen de verhalen uit het Oude Testament konden
waarderen, is niet verwonderlijk. Die verhalen namelijk, met oorlogen, intriges en
menselijke zwakheden, hebben veel weg van episodes uit het Indiase
Mahābhārata-epos.13. De zendeling of evangelist fungeerde dan als dalang,
poppenspeler. Een andere reden voor de populariteit van de verhalen van het Oude
Testament was misschien dat zij betrekking hadden op Abraham. Jozef, Mozes,
David en andere belangrijke figuren die ook in de Koran aandacht krijgen. Verhalen
uit het Oude Testament werden uitgekozen met het oog op bepaalde gebeurtenissen
van het christelijke kalenderjaar of met het oog op bepaalde gebeurtenissen in iemands
persoonlijk leven. Het Nieuwe Testament is abstracter en minder spectaculair.
Bovendien gaat dit deel van de Bijbel over een persoon, die vooral vrede wil en geen
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strijd levert, die vernederingen ondergaat en zich laat bespuwen. Een verheven
persoon gedraagt zich niet alleen verheven, hij plaatst zich ook op een verhoogde
troon, zodat hij kan neerkijken op de lagere echelons.
Een tweede middel dat werd toegepast om de kerstening ingang te doen vinden,
was het inschakelen van Javaanse christenen om hun
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landgenoten te benaderen. In anderhalf jaar had Bielke de plantages afgelopen. Hij
maakte de balans op. Eerlijkheid gebood hem toe te geven dat hij geen toegang had
gekregen tot de Javaanse gezinnen. Daarom had hij zich de organisatie van de zending
zo gedacht: Niti Pawiro, de Javaanse evangelist, zon de privé-huisbezoeken doen en
Bielke, de zendeling, zou publiekelijk, met straatpreken, het Javaanse volk tot bekeren
proberen te bewegen.
Bielke had goed ingeschat dat alleen een Javaanse evangelist zijn landgenoten
individueel en op eigen wijze kon benaderen. De benadering aan huis door de
zendeling beleefden de Javanen als een overval. In die periode kwamen beslist geen
vreemden zomaar en onaangekondigd een Javaans huis binnen, laat staan iemand
uit een andere cultuur.14.
Het straatprediken van Bielke was niet zo'n goed idee. Hier kwam het gebrek aan
kennis van de Javaanse cultuur de zendeling duur te staan. Straatpreken door een
Europese zendeling paste niet in het Javaanse wereldbeeld. Een geestelijke die op
straat zijn stem verhief en waarschijnlijk ook nog een gebaarde was niet alus, verfijnd.
Het leek of hij aan straattoneel deed. Het straatpreken werd dus geen succes, niet
voor het doel waarvoor het bedoeld was. Degenen op Java die zich met straattoneel
inlieten waren de jaran kepang dansers, de rondtrekkende ronggengs (danseressen)
en mensen die soortgelijke beroepen uitoefenden. Zij hadden in de Javaanse context
een lage status (Geertz 1976: 296-300). Het optreden van de zendeling, die spontaan
praatte en natuurlijke handbewegingen maakte, maakte op de Javanen de indruk dat
zij met een gek te maken hadden, of met iemand die achterlijk was, of met een kind
(Geertz 1976: 247). Geestelijken gedragen zich in een Javaanse gemeenschap
ingetogen. Zij nemen kleine stapjes en praten niet met een luide stem. Alleen van de
voorganger in de moskee verwachten zij dat hij zijn stem verheft, anders zou hij door
de aanwezigen niet gehoord worden.
Vertwijfeld door het geringe aantal toehoorders bij zijn straatpreken en een ronduit
boten purun van nota bene de gevangenen, vroeg Bielke zich af waarom de Javanen
in Suriname religieus niet te beïnvloeden waren. Ook wat dit betreft was zijn gebrek
aan kennis over de Javaanse samenleving de spelbreker. Op Java discussieerden
‘gewone’ mensen meestal niet over religieuze zaken. Dat lieten ze over aan de santri's.
Die hadden daar tenslotte voor gestudeerd. Wat de ‘gewone’ mensen belangrijk
vonden, was het op de juiste manier uitvoeren van de rituelen (Geertz 1976: 127;
Gooswit 1990: 53, 55).15.
De bezoekjes die Niti aan huis bracht waren succesvoller in die zin dat er naar
hem wel geluisterd werd. Zijn familie en vrienden waren de eersten die zich lieten
dopen.
Uiteindelijk nam broeder Bielke met de moed der wanhoop het initiatief om enkele
christenen en moslimsympathisanten als arbeider in dienst te nemen. Niti Pawiro en
enkele christenen uit Nickerie woonden al in Leliëndaal. Op deze manier werd een
soort voorbeeld-centrum in het leven geroepen van een christelijke gemeenschap.16.
Vanuit Leliëndaal zou het religieus charisma van de zendeling (en dus van de principes
van de evangelische broeder gemeente) uitgedragen moeten worden. Maar een kerk,
waarvan de leden soberheid en discipline uitstralen, zal niet gauw groots opgezette
massale bijeenkomsten met veel pracht en praal organiseren. De jaarlijks terugkerende
massale ceremonies gehouden rondom het paleis van de sultan, zoals de landbouwers

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

van Midden-Java gewend waren, zouden in Leliëndaal niet gauw van de grond komen.
Er was nauwelijks geld om de lopende rekeningen te betalen. Niettemin vormde
Leliëndaal, hoewel het geen groot ceremonieel centrum was, een belangrijke kern
voor de in aantal - om welke redenen dan ook - zeer fluctuerende prille christenen.
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De beïnvloeding van kinderen door het oprichten van scholen was een volgend middel
in de strategie om de kerstening tot leven te brengen. En inderdaad zijn er achteraf
gezien christelijke normen en waarden via het onderwijs aan de kinderen doorgegeven.
In 1918 werd in Leliëndaal een kinderhuis geopend. Een van de pupillen was de
dochter van een moslimgezin waarvan de vader tot de Sarekat Islam (Islamitische
Unie) behoorde. In Indonesië werd deze vereniging geassocieerd met de opkomst
van een anti-koloniale beweging die subversieve activiteiten ontplooide tegen de
koloniale overheid. De Sarekat Islam was de politieke tak van de
orthodox-islamitische Muhammadiya, een bewe-ging ontstaan in 1912 in Yogyakarta.
Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw nam de politieke belangstelling van
Javanen in Suriname toe. Ontwikkelingen in Indonesië dienden als voorbeeld. Dat
wil zeggen dat in Suriname, op dezelfde wijze als in Indonesië, politiek en religie
samengingen. Een voorbeeld is de Perkoempoelan Islam Indonesia (Indonesische
Islamitische Vereniging) opgericht in 1932. In het kantoor van deze vereniging hing
een portret van Sukarno en van andere politiek actieve figuren in het toenmalige
Nederlands-Indië, maar tegelijkertijd werd het bouwen van een moskee als het
algemene doel gezien. Deze moskee, Nabawi-moskee genoemd, was de eerste die
de gebedsnis in oostelijke richting geplaatst had. Dat leidde tot een ernstige religieuze
controverse. Op Java bad men met het gezicht naar het westen. Dus deed men dat in
Suriname ook (Breunissen 2001: 15-16). De religieuze twist tussen oostbidders en
westbidders leeft nog steeds in de Javaanse samenleving in Suriname (Gooswit 1990:
49). In dezelfde jaren waren Javaanse communistisch georiënteerden actief op de
plantages Marienburg, Welgelegen en op de gouvernements vestigingsplaats ‘Johan
en Margaretha’ (Hoefte 1987: 30-31; 1990: 16).

Christen Worden in een Islamitische Context
Op Java waren alleen de kiyayi (leraar en leider van een pesantren), de leerlingen en
ex-leerlingen van een pesantren, en zij die de hajj (reis naar Mekka) volbracht hadden
intensief bezig met religie en religieuze zaken. Dat hield in elk geval in dat ze de
salāt, het verplichte gebed van de moslims met de daarbij behorende voorgeschreven
rituele handelingen, vijf keer per dag uitvoerden in de Arabische taal. Onderdeel
daarvan was dat de middag-salāt gezamenlijk op vrijdag in de moskee en op andere
dagen in de langgar (het gebedshuis) moest worden verricht. Een donga (individueel
gebed zonder voorgeschreven rituele handelingen) was altijd mogelijk. De donga
mocht ook in het Javaans gezegd worden (Geertz 1976: 216).
De groep die deze gebeden op Java trouw uitvoerden, de santri's, was niet erg
groot. Zij werd als een aparte groep in de samenleving gezien (Geertz 1971: 43). De
meeste Javanen waren aanhangers van de agama jawa (Javaanse godsdient), een
syncretistische religie met voornamelijk hindoe-boeddhistische geloofsopvattingen.
In de wereld van de agama jawa belijders bestonden naast Sang Yang (De Ene, het
Opperwezen) vele goden en geesten, zowel kwade als goede. In het dagelijks leven
deden de aanhangers van deze religie hun best om slamet (emotieloos en rustig) te
zijn. Dat kon alleen bereikt worden wanneer de rukun (harmonie) van het individu
zelf, maar vooral van de buurt niet verstoord werd. Het organiseren van een slametan
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is een van de kernrituelen van Javanen om de harmonie van de buurt te herstellen of
te handhaven (Gooswit 1990: 51; Geertz 1976; Mulder 1975: Koentjaraningrat 1985).
Behalve de slametan zijn er voor het handhaven van de rukun met de ander en in de
buurt een groot aantal gedragsregels ontstaan. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld:
verbaal en non-verbaal niet
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veel ruimte innemen. Daarnaast probeert het individu slamet te zijn door zijn
handelingen af te stemmen aan de hand van berekeningen, uitgevoerd door een dukun,
een expert in berekeningen. Deze dukun maakt gebruik van petungan (cijfermatige
berekeningen) en raadpleegt ook een primbon (magische almanak) (Geertz 1976;
Mulder 1975: 53; Gooswit 1990: 47).
Tussen de geloofsbeleving van de santri's en die van de belijders van de agama
jawa bestaan grote verschillen. De kracht van de geloofsbeleving van de santri's is
groter dan die van wong agama jawa (aanhangers van de Javaanse godsdienst). De
reikwijdte van de geloofsbeleving van de wong agama jawa echter is groter dan die
van de santri's. Elk individu moet het leven accepteren zoals het komt. Alles is
voorbeschikt en gaat zijn weg in overeenstemming met de ‘kosmische wet’. Het
leven beloont in het hier en nu. Bovendien zijn mensen niet gelijk. Iemands plaats
in het sociale leven wordt bepaald door zijn of haar sekse, de volgorde van geboorte
en de status van het gezin waarbinnen het individu geboren is (Mulder 1975: 63).
Met ‘kracht’ wordt de grondigheid bedoeld waarmee de religieuze beleving is
geïnternaliseerd in de persoonlijkheid van de belijders, maar ook de plaats die de
religie inneemt in het leven van die belijders. Voor de een is het de religie waar alles
om draait, waar desnoods het leven voor gegeven wordt. De ander is minder streng
in de leer, zijn geloof beheerst zijn leven niet in die mate dat hij er zijn leven voor
zou geven. (Geertz 1971: 111). Met ‘reikwijdte’ wordt bedoeld het grote aantal
sociale contexten waarbinnen religieuze overwegingen van kracht zijn (Geertz 1971:
112).
Voor de santri's staan de religieuze wetten opgetekend in de Koran en daar mag
niet van worden afgeweken. De regels van wong agama jawa zijn multi-interpretabel.
Het gevolg is dat er in de agama jawa vele varianten bestaan (zie ook het artikel van
Vernooij en Bakker in dit nummer). Daarnaast wordt in het dagelijks leven van de
wong agama jawa rekening gehouden met de aanwezigheid van geesten en goden.
Het is bijvoorbeeld verstandig de primbon en petungan-berekeningen te raadplegen
om te kunnen inschatten of een activiteit, bijvoorbeeld boodschappen doen, op een
bewuste dag uitgevoerd kan worden. Santri's daarentegen doen zonder meer tussen
twee salāts hun boodschappen. In elk geval zagen de wong agama jawa in Suriname
de weinige santri's ook als aparte groep met hun eigen strenge religieuze regels,
waaraan zij zich als belijders van de agama jawa niet hoefden te houden. Het moge
nu enigszins duidelijk zijn waarom de kersteningspogingen van de evangelische
broeder gemeente niet zozeer de wong agama jawa, maar vooral de santri's aansprak.17.
Een ander aspect waarom christen worden vooral de santri's aansprak, was het
individueel kunnen raadplegen van de Bijbel; ze waren immers geletterd en lazen
de Koran ook zelfstandig. De wong agama jawa echter waren afhankelijk van een
dukun, een specialist, die ze raadpleegden om te achterhalen wat zij moesten doen
en laten.18.
De rituelen en de typen religieuze bijeenkomsten van de evangelische broeder
gemeente verschilden heel erg van die van de islam. De leden van de broedergemeente
kwamen niet één dag per week bijeen (bijvoorbeeld in de vrijdagse dienst) zoals de
moslims, maar meerdere keren per week. Behalve de zondagse dienst kenden zij
doopvoorbereidingslesssen, een zangavond en een ontmoetingsavond. Alleen santri's
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zijn intens bezig met religie; dat zijn ze aan hun stand verplicht. Eenvoudige mensen
hebben andere prioriteiten. Zij moeten zorgen dat er brood op tafel komt.
Aan de ene kant werd veel moeite gedaan om ‘zieltjes’ te winnen. Aan de andere
kant werd er geballoteerd voordat iemand gedoopt werd.
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Javanen konden deze twee uitgangspunten niet met elkaar in overeenstemming
brengen. Meldingen van terugval of tijdelijke of definitieve uitsluiting kwamen
geregeld voor.
Tenslotte was daar nog de nadruk op het hiernamaals. De nadruk op een leven na
de dood was niet vreemd voor de santri's. Ook de islam beloofde onder bepaalde
voorwaarden een paradijs na de dood. De wong agama jawa echter zien de vervulling
van het leven in het hier en nu. Het beste leven is een rustig leven, waarin de rukun
niet wordt verstoord (Mulder 1983: 261).
Eén categorie is tot nu toe buiten de analyse gehouden. Dat zijn de meisjes en de
vrouwen. Het christen worden van vrouwen en meisjes heeft namelijk - en hiermee
loop ik vooruit op de voorlaatste paragraaf - een omwenteling betekend in de sociale
sfeer. Want als vrouwen en meisjes christen wilden worden, vereiste dat van hen net
zoveel religieuze ernst en input als van de mannen. Dat was voor Javaanse vrouwen
en meisjes een activiteit die cultureel niet goed te plaatsen was. Van hen werd,
bijvoorbeeld tijdens de doopvoorbereidingslessen, maar ook tijdens de
zangbijeenkomsten, gevraagd om publiekelijk als individu te fungeren. In een
traditionele Javaanse context is zingen in het openbaar voorbehouden aan de lèdèk
(zangeres/ danseres bij een tayupan19.) en aan andere speciaal opgeleide zangeressen
(Gooswit & Karijopawiro 1997).

Resultaten van de Diverse Overtuigingsstrategieën
Christen worden was een moeizame operatie, christen zijn ging voor de christelijke
Javanen evenmin van een leien dakje. In de Javaanse samenleving was roddel een
uitstekende manier om de harmonie in de buurt af te dwingen. (Suparlan 1976: 113)
Degene die zich niet aan de buurtregels hield, kwam alleen te staan. Wie als gevolg
daarvan niet langer door buren of familie uitgenodigd werd een slametan bij te wonen,
kon beter vertrekken.20.
Schaamtegevoel, de tegenhanger van roddel, vervulde in een buurt of een dorp
een belangrijke functie. Het overtreden van bepaalde regels (bijvoorbeeld stelen in
de eigen buurt) kwam de overtreder duur te staan. Bij ontdekking was het veiliger
om te vertrekken ‘om elders het voorbijgaan van die bui af te wachten’ (Ismaël 1949:
88). In een schaamtecultuur zoals op Java, maar bijvoorbeeld ook in Japan, is niet
het begaan van een overtreding of zonde laakbaar, maar het openbaar worden ervan.
Werd de boosdoener betrapt, dan trad op Java de buurt hardhandig op. Men waakte
vooral voor de harmonie in de familie en de eigen buurt. Een dief kon daarom elders
zijn slag slaan zonder dat dat leidde tot repercussies in de eigen buurt (Williams
1991: 20).
Voor de gekerstende Javanen betekende christen-zijn opgenomen zijn in een
godsdienst die deel uitmaakt van een schuldcultuur. Niet de buurt, niet de roddel,
niet het openbaar worden van een overtreding waren belangrijk voor het zedelijk
welzijn van het individu. Het eigen geweten moest het individu op het rechte pad
houden. Ook al zag niemand het, dan nog moest je je aan de geldende regels houden.
En die regels, verwoord in de Tien Geboden, golden voor elk individu.
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Geleidelijk aan veranderden christelijke Javanen van gedrag. Ze namen de
on-Javaanse gewoonte aan om emoties te tonen. Ook ontwikkelden zij langzamerhand
een individueel geweten, wat wel wordt beschouwd als een van de voornaamste
uitwerkingen van het protestantse geloof.21. Het terug willen betalen van een jaren
geleden gestolen kain is daar een voorbeeld van (zie deel 1). In het ethos (normen
en waarden) dat gold in het wereldbeeld van Javanen, zou de dief dat nooit uit zichzelf
bekend gemaakt hebben
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Christen zijn leverde ook voordelen op. Door de aanzet tot spaarzaamheid, het
introduceren van regelmaat en het brengen van structuur in hun leven, kwamen
christen-Javanen tot enige materiele welstand en tevens tot geestelijk welzijn (zie
deel 1). Het laatste geldt vooral voor degenen die als christenen bij elkaar woonden.
Voor de groei van de christengemeenschap was het van levensbelang om bij elkaar
te wonen. Daarentegen was het vrijwel onmogelijk om als alleenstaand christelijk
gezin te functioneren tussen een groep van moslimgezinnen.
Ten aanzien van de kerstening was het een positieve ontwikkeling dat het aantal
pupillen in het kinderhuis in Leliëndaal toenam. De Javanen zagen in het kinderhuis
een soort pesantren, waar kinderen naar toe gingen om gedisciplineerd te worden.
Dat ze een handje meehielpen om de boel draaiende te houden sprak voor zich. De
ouders waren, evenmin als op Java, in staat kost en inwoning betalen. Toch was het
niet toegestaan de kinderen zonder toestemming van de ouders te dopen. Hoewel
niet alle kinderen daadwerkelijk christen werden, was het feit dat ze in het kinderhuis
opgevoed werden genoeg om hen christelijke normen en waarden bij te brengen. Dat
lukte uiteraard niet bij alle kinderen. Zij verlieten het kinderhuis in dat geval
vroegtijdig. Ondertussen moest het zendingsechtpaar veel geduld, toewijding en
opoffering opbrengen om het steeds groter wordende aantal kinderen te verzorgen
en op te voeden.

De Vrouwen
In het vorige artikel is al enigszins aangegeven dat het niet betrekken van echtgenotes
bij de kerstening verlammend heeft gewerkt op de zendingsarbeid. Vrouwen zijn
meestal tussen huishoudens in een gemeenschap de bindende factor. In het gezin en
binnen de familie heeft de moeder een zeer belangrijke functie. Zij geeft de kinderen
geestelijke steun en is dikwijls middelaar tussen vader en kinderen (Geertz 1961:
26). Een Javaanse zegswijze luidt: ‘Het paradijs bevindt zich op de voetzool van je
moeder’. Dat wil zeggen dat je voor alle stappen die je in je leven doet de zegen van
je moeder moet vragen.22.
Het komt zelden voor dat kinderen direct in contact treden met hun vader. De
verhouding tussen vader en kinderen, vooral die tussen vader en zoon staat onder
voortdurende spanning. De familieleden die altijd welkom zijn in het gezin, zijn
gerelateerd aan de vrouw des huizes. Zonder problemen komen vader en moeder van
de vrouw inwonen als ze niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Bij een zoon
inwonen gebeurt niet vaak (Geertz 1961).
Ann Stoler heeft gewezen op de centrale rol die vrouwen uitoefenen op strategische
economische bronnen (Stoler in Koentjaraningrat 1985: 349). Hildred Geertz
benadrukte de matrifocaliteit van het Javaanse gezin (Geertz 1961).23. George Quinn
distilleerde uit Javaanse romans dat de Javaanse vrouwen daarin een sterke
persoonlijkheid bezitten ondanks de tegenslagen waar zij in hun leven mee te maken
kunnen krijgen (Quinn 1992: 119).24. Diverse studies tonen aan dat in Javaanse
gezinnen de vrouw het geld beheert en in vele gezinnen dat ook zelf verdient
(Alexander 1987; Williams 1991: 7, 15, 95-96). Het kan zelfs zo zijn dat mannen
het door hen verdiende geld overdragen aan hun vrouw. Zij doet immers de
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boodschappen op de markt. De markt is het domein van de vrouw, als koper en
verkoper. Mannen vinden afdingen op de prijs beneden hun waardigheid. Het beheren
van het geld door de vrouw des huizes is ‘for that matter, a critical aspect of her
power both within and without the family’ (Ward Keeler in Carey & Houben: 21-22).
Ondanks dit gegeven is Jennifer Alexander (1987: 21) van mening dat de nucleaire
familie in economische termen een eenheid is en dat de man
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zich wat dat aangaat niet aan de periferie beweegt.
De sterke positie van Javaanse vrouwen werd in Suriname nog meer onderbouwd
door het tekort aan vrouwen dat tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw niet
verdwenen was. Als een vrouw moeder geworden was, was ze haast oppermachtig.
Want kinderen zijn volgens Javaanse normen en waarden voor zowel man als vrouw
nodig om zich als volwassene te beschouwen (Grijns 1992: 111).
Het individueel kerstenen van vrouwen vereiste dat zij persoonlijk benaderd zouden
worden en dat ze op een directe manier toegesproken zouden worden.25. Dat was voor
een Europese zendeling een haast onmogelijke opgave, omdat voor Javanen gold dat
men vreemden moest vermijden.
De andere kant is dat de zendelingen niet veel dachten te kunnen winnen door
aandacht aan vrouwen te schenken. In hun ogen konden ze niet zelfstandig denken.
De vrouw zou in zijn optiek als gehoorzame volgelinge van haar echtgenoot na
kerstening van de man vanzelf zijn voetsporen volgen. Om die reden ging de
kersteningsarbeid aan de vrouw voorbij (Peucker, jaarverslag 1925). Dit idee van de
vrouw als gehoorzame volgeling van de man was gezien het hierboven aangehaalde
over de positie van de vrouw in een Javaans gezin een blunder van de eerste orde.
Vrouwen werkten zelfs de kerstening van hun man tegen, door te verhuizen of
door verbaal op een indirecte manier hun ongenoegen duidelijk te maken. Een
beproefde methode was te vragen naar het nut van de kerstening.
De vrouwen die op den duur toch christen geworden zijn hadden het zwaar te
verduren. Zij werden onderwerp van roddel en aan hun stalletje op de markt werd
niet meer gekocht. Bovendien moesten ze zich op religieus gebied zelfstandig leren
bewegen. Vooral voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd was dat een ingrijpende
verandering. In het wereldbeeld van mensen die een Javaanse godsdienst belijden
zijn menstruerende vrouwen onrein. Ze maken de rituele omgeving onrein (Gooswit
1990: 74, 77). Maar christenvrouwen mochten de kerk betreden ongeacht hun
lichamelijke gesteldheid. Ze moesten ook wennen aan het zingen in de kerk. In de
Javaanse cultuur hadden zangeressen in een stedelijk milieu geen goede reputatie.
Bovendien werd niet iedereen zangeres. Wie wilde gaan zingen had een goede
zangstem nodig. Verder werden zangeressen geassocieerd met concubinaat en
prostitutie (Geertz 1976: 299; Williams 1991: 110, 112, 115) In dorpen echter werden
de lèdèks anders gewaardeerd (Koentjaraningrat 1985: 228 noot 175).
Het was voor de Javanen de wereld op zijn kop: of je kon zingen of niet, in de
broedergemeente hoorde je omdat je vrouw was in het zangkoor thuis! De zendelingen
is het echter niet kwalijk te nemen dat ze op die manier handelden. Gezamenlijk
zingen was (en is) in de broedergemeente een van de steunpilaren van de kerkdiensten
(zie ook deel 1).
Het onderwaarderen van de rol van de vrouw was een uitvloeisel van de
ontwikkeling die de Evangelische Broeder Gemeente zelf had ondergaan. Van een
achtervolgde sekte was de broedergemeente uitgegroeid tot een zelfstandige kerk.
De rol van vrouwen hield gelijke tred met deze ontwikkeling. Begonnen als
pioniersvrouwen waren ze in de twintigste eeuw middenklasse-burgervrouwen
geworden (Leaders 1996). Als zendelingsvrouw was hun werkterrein teruggebracht
tot huis en haard.
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Conclusie
Door het te vroeg overlijden van de christen Niti Pawiro, die veel charisma bezat,
heeft de kerstening onder de Javanen momentum verloren. Niti Pawiro is immers
slechts enkele jaren
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evangelist geweest (zie deel 1). Maar ook het tekort aan financiële middelen, waardoor
de kerstening onder primitieve omstandigheden moest plaatsvinden, speelde een rol.
Het gaf de Javanen een verkeerd signaal, omdat op Java charisma ondersteund behoort
te worden door rijkdom en macht. Verder betekende christen worden niet direct een
beter leven in het hier en nu. Het inzicht dat het leven na de dood belangrijker is,
groeide slechts heel langzaam, zoals alle mentaliteitsverandering zeer langzaam gaat.
Een blunder was dat de positie van vrouwen in de Javaanse samenleving niet op
waarde geschat is. Ook dat kwam de kerstening niet ten goede.
In feite heeft slechts een kleine groep geletterde santri's zich vanaf het begin
aangetrokken gevoeld tot de boodschap van de zendeling. Maar zij behoorden al tot
een grensoverschrijdende religieuze gemeenschap, namelijk tot de umma: de
gemeenschap van moslims verspreid over heel de wereld.
Bovendien kan christen-zijn, het inwisselen van normen en waarden uit een
schaamtecultuur voor die van een schuldcultuur alleen verwezenlijkt worden binnen
een stabiele christelijke context, maar de christelijke kernen waren te klein en te
gefragmenteerd om een dergelijke context te bieden. Daarnaast kreeg de zending te
maken met een nieuwe anti-koloniale islamitische beweging, die in de jaren na 1915
door nieuwkomers in Suriname geïntroduceerd werd. Hoewel meestal onderschat is
de opkomst van deze beweging eveneens een belangrijk obstakel geweest voor het
doorzetten van de kerstening die de evangelische broeder gemeente onder de Javanen
in Suriname begonnen was.
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Eindnoten:
1. Gekozen is voor 1935 als afsluiten de periode, omdat er na dit jaar geen contractarbeiders meer
waren in Suriname. Vanaf 1930 werden op Java ‘vrije’ migranten geworven. (Hoefte, 1990:
13)
2. Arnold Burma & Herman de Dijn brengen de motieven die het menselijk handelen bepalen
onder in drie categorieën, die zij ‘interessen’ noemen. Het gaat hen daarbij om de manipulatieve,
cognitieve en zingevende interesse. Onder de manipulatieve interesse zijn de motieven
ondergebracht die aangewend worden om de werkelijkheid ten eigen nutte te veranderen. Het
verlangen naar kennis van de werkelijkheid (om die werkelijkheid te kunnen manipuleren) valt
onder de cognitieve interesse. Cognitieve interesse behelst zowel kennis om haar manipulatief
nut, als kennis om te weten (zowel wetenschappelijke kennis als de kennis van roddelaars en
sensatiejagers). De zingevende interesse tenslotte komt tot uiting in de cultuur en wordt openbaar
in religieuze, morele en esthetische uitingen en voorstellingen (Burms & de Dijn 1999: 1-11).
Norbert Elias wijst op de wordingsgeschiedenis van gedragsstandaarden en affectreguleringen:
er treden veranderingen op in de wijze waarop mensen plegen samen te leven: hierdoor verandert
hun gedrag, hun bewustzijn en hun hele drifthuishouding (Elias, 1969(2): 282, 337). Elias
attendeert op het samengaan van processen van civilisering en staatsvorming.
Max Weber zegt dat de ontwikkeling van het westerse kapitalisme gestimuleerd is door sommige
ideeën van de Reformatie. Blok (1977: 151) licht dat toe en stelt dat Weber heeft geprobeerd
te attenderen op het procesmatige vervlechtingspatroon waarin religieuze elementen tot
uitdrukking komen in het economisch leven. Weber richt hierbij met name de aandacht op het
samengaan van innerlijke tucht en het ethos van het kapitalisme.
Clifford Geertz tenslotte wijst op het belang van een semantische benadering. In zijn
interpretatieve antropologische essays laat hij gebruikmakend van deze benadering samenhangen
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zien tussen menselijke handelingen en sociale gebeurtenissen. (Geertz, 1973). Hierbij hanteert
Geertz ook een ontwikkelingsperspectief, waarbij men inzicht krijgt in verloop, richting en
structuur van bepaalde veranderingsprocessen. (Vergelijk Blok 1977: 147).
Kinderen tellen niet mee want ze zijn durung jawa, nog geen Javaan.
Ondanks deze bewering is het Javaanse kerngezin zeer instabiel. In de stad Pare was het
echtscheidingspercentage in 1926 bijvoorbeeld 73,1%, in 1935 61,4% en in 1943 52% (Geertz
1961: 69).
Clifford Geertz (1963: 81) noemt dit proces van ‘miniaturiseren’ agrarische involutie. Hij
analyseerde de ontwikkelingen die zich vanaf 1870 op Java en in Japan voltrokken. In die
periode kwamen beide landen nog met elkaar overeen: dichte bevolking, kleine boerderijen
met meer dan genoeg arbeiders, een gevarieerde landbouwproductie met natte rijstbouw als
kernactiviteit, en traditionele en stevig verankerde nationale culturen. De bevolking van beide
landen nam sterk toe aan het eind van de negentiende eeuw, maar in Japan vloeiden de vele
nieuwe arbeiders af naar de industrie (waar nieuwe technologieën ook voor de landbouw gunstig
waren), terwijl op Java de kinderen opgenomen werden in de landbouw. Vandaar de ‘agrarische
involutie’: zeer arbeidsintensieve tussen familieleden verdeelde activiteiten op minuscule
landbouwgrondjes.
Japan hield landbouw en industrie binnen een geïntegreerde economie; Java liet ze uit elkaar
gaan, omdat het grootste deel van de verdiensten terugvloeide naar Nederland en niet zoals in
Japan naar nationale investeringen.
Ook moet gewezen worden op de manier waarop men in een Javaanse context met elkaar spreekt.
Javanen zijn niet gewend om zaken direct te benoemen. Vaak hanteert men versluierende taal,
vooral tegenover vreemden. Wervers hadden veel te winnen bij een geslaagde werving. Dus is
het logisch dat ze versluierende taal gebruikten om jongelui ‘op weg te helpen’ naar sabrang
(de overkant). Geertz geeft hiervan enkele treffende voorbeelden (C. Geertz, 1976: 244-245).
De Javaanse term voor verhulling of veinzerij is étok-étok (C. Geertz 1976: 245).
Hoewel de koloniale overheid er alles aan deed om de mobiliteit in te dammen, was de
plattelandsbevolking op Java erg in beweging, voornamelijk om economische redenen (Breman
1983).
Dat komt later nog ter sprake.
Gesprek tijdens eigen onderzoek in 1984
Het zou interessant zijn de ontwikkeling van de Nickeriaanse Javanen verder te onderzoeken.
Het verhaal over Niti Pawiro doet denken aan Sunan Kalidjaga. Sunan Kalidjaga was een van
de Wali Sunga, de negen geestelijken, die de islam op Java verspreid zouden hebben. Van hem
wordt gezegd dat hij moslim geworden is zonder ooit een Koran gezien te hebben, een moskee
betreden te hebben of een gebed gehoord te hebben. Slechts door innerlijke verandering als
resultaat van een soort yoga-achtige zelfdicipline is hij moslim geworden. ‘Sunan Kalidjaga
became a Muslim because he reformed; he did not reform because he had become a Muslim.
His redemption, if that is what it should be called, was a self-produced inner-state, a willed
mood’ (C. Geertz 1971: 29).
Op Java waren tenminste vier niveaus bekend: ngoko (informeel), madya (minder formeel),
krama (formeel) en krama inggil (zeer formeel). Surinaams Javaans kem nu drie taalniveau's:
ngoko, basa (formeel) en basa napis (formeler dan basa). Het gaat in dit onderscheid volgens
Hein Vruggink (2001: xxxi-xxxii) om een differentiatie in woordenschat en niet in spreekstijlen.
Het Mahābhārata-epos is een van de Indiase epische verhalen die als grondslag dienen voor
wayang. Alleen zijn de helden in Java voorzien van aangepaste namen. Wayang is een soort
poppentheater, waarin de poppenspeler, de dalang, de centrale figuur is. Zonder dalang is er
geen wayang.
Tijdens mijn eigen onderzoek werd via bekenden of vrienden belet gevraagd. En ook dan gingen
de vrienden mee op bezoek.
Ze zijn er zo op gebrand om de rituelen juist uit te voeren, dat ze voordat ze aan een ritueel
beginnen, aan geesten, goden en aan de aanwezigen vergiffenis vragen voor het geval dat zij
onverhoopt iets vergeten zijn (Gooswit 1990; 101; Gooswit & Karijopawiro 1997; 73).
De islam brak bij haar introductie in de vijftiende eeuw in in de hindoe-boeddhistische culturele
traditie die toentertijd gangbaar was op Java. Clifford Geertz (1971: 36-38) vat die traditie
samen in drie doctrines: de doctrine van het voorbeeldcentrum; de doctrine van de ongelijke
spiritualiteit; en de doctrine van de theaterstaat. Daarmee bedoelt hij te zeggen dat ‘the king's
court and capital, and at their axis the king himself, form at once an image of divine order and
a paradigm for social order. The court, its activities, its style, its organization, its whole form
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of life, reproduces, albeit imperfectly, the world of the gods, provides a visible likeness of an
invisible realm. Indeed from a religions point of view, that is the court's basic function and
justification - to disseminate civilization by displaying it, to shape society by presenting it with
a microcosmic expression of macrocosmic form which it can attempt, as well as it is able, to
imitate. The welfare of the country proceeds from the excellence of its capital, the excellence
of the capital from the brilliance of its court, the brilliance of its courts from the spirituality of
its king’. De tweede doctrine geeft aan dat spiritualiteit niet gelijkelijk verdeeld is onder de
mensen, maar dat iemand meer spiritualiteit bezit naarmate zijn sociaal-politieke positie hoger
is. In dit verhand bezit de koning de meeste spiritualiteit, het meeste charisma. Dit charisma
moet gedramatiseerd worden. De doctrine van de theaterstaat tenslotte is de manier waarop het
charisma van de koning wordt gedramatiseerd. Dat gebeurde door middel van massale
ceremoniële bijeenkomsten, verfijnde kunst en kunstuitingen en in detail uitgewerkte
hoffelijkheid. In de heersende culturele setting kregen naderhand ook de islamitische handelaren
een plaats toegewezen. Ze werden geassocieerd met de marktsector. Markt en moskee werd
een niche in het geheel (Geertz 1971: 39-42).
Door de steeds nieuwe aanwas van immigranten uit Java zijn reeds in 1915 (3 jaar na de
oprichting) aanhangers van de Sarekat Islam in Suriname aanwezig. Vooral wanneer de Sarekat
Islam betrokken raakt in politieke activiteiten tegen de Nederlandse koloniale overheid in Indië,
is het tij voor bekeringen definitief gekeerd. Het is niet voor niets dat Bielke zich uitgerekend
in 1918 afvroeg of de gekerstende Javanen zich alleen maar uit materieel gewin hebben laten
dopen.
Van de bijna 8000 Javanen die tussen 1926 en 1930 naar Suriname kwamen was meer dan 80%
landarbeider (Koloniale Verslagen in Hoefte 1990: 12). Dat betekende in die dagen dat ze
ongeschoold en analfabeet waren. Rond 1960 wordt van de arme plattelandsbevolking en van
de arme kampung-bewoners gezegd dat ze voornamelijk analfabeet zijn of slechts nominaal
geletterd. Hun literaire ervaring is geworteld in de orale traditie (Quinn 1992: 139).
Tayupan is de term die gebruikt wordt om het feest aan te duiden waarbij tayup gedanst wordt.
Tayup is de naam van de dans van een lèdèk met genodigden (Gooswit & Karijopawiro 1997:
16).
Hier volgt een meer recent voorbeeld. In de periode 1974-1975 liepen de spanningen in
Tamanredjo vanwege politieke verwikkelingen hoog op. De vertrekcijfers uit het dorp en de
regio cromheen waren erg hoog (Derveld 1982: 152).
Immanuel Kant (in Burms & De Dijn 1999: 13-14) schrijft dat de essentie van de Verlichting
is de opdracht om zélf te denken. ‘Het ideaal dat hiermee gepropageerd wordt, heeft zijn vroegste
en meest bekende realisatie gevonden in het Protestantisme dat de klemtoon legt op de
innerlijkheid en het individuele geweten’ (Burms & De Dijn 1999: 14).
Persoonlijke briefwisseling met Johan Sarmo 1995.
Matrifocaliteit, zegt Grijns, is wat theepluksters betreft een kwestie van armoede. Het
echtscheidingspercentage onder deze categorie vrouwen is hoog. Soms zijn vrouwen in naam
nog getrouwd terwijl hun man al met een ander samenwoont. Ze moeten als moeder zelf voor
hun kinderen zorgen. De vader en zijn familie bemoeien zich daar niet mee. Dat is dus West-Java
in de jaren na 1980 (Grijns 1992: 112).
Women seem to be regarded as much more capable than men of sticking to principles in adversity
and being loyal in the face of disloyalty. Even in the work of women writers (perhaps especially
in the work of women writers) there seems to be a preoccupation with demonstrating that,
although heroines may be abused and dominated by men, they have the compensatory satisfaction
of being able to display through their trials a clear moral superiority to men (Quinn 1992: 119
noot 11).
Javanen geven op een indirecte manier antwoord op een vraag. Ook bij verbaal commentaar
en benaderen is de indirecte manier van uitdrukken regel. Zonder slag of stoot ‘man en paard
noemen’ is zeer ongemanierd (Williams 1992: 112, 114).
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Hilde Neus
Een quaad gerugt?
Het verhaal van Alida en Susanna du Plessis
‘Lang geleden leefde er in Suriname een mooie slavin. Alida genaamd. Zij werkte
als huisslavin voor de meesteres Susanna du Plessis. De man van Susanna had zijn
oog laten vallen op de bevallige gestalte van Alida en op een kwade dag betrapte de
meesteres haar man op het beloeren van de borsten van de mooie slavin Alida, die
hen aan tafel bediende. Dit maakte de plantersvrouw zo razend van jaloezie dat zij
de borsten van haar slavin afsneed en deze als maaltijd opdiende aan haar man, met
de mededeling: “Je wilde de borsten van Alida, nou, hier heb je ze dan”. Een tijd
later vertrok Susanna du Plessis met haar slaven naar haar plantage Nijd en Spijt.
Om daar te komen moesten ze per roeiboot over de Commewijnerivier. In de boot
zat ook een slavin met een klein kindje. Dit kind huilde hartverscheurend.
Verschillende keren vroeg Susanna of de moeder haar kind wilde laten ophouden
met huilen, elke keer met meer stemverheffing en grotere woede. De slavin probeerde
het kind te sussen, maar het lukte haar niet de baby stil te krijgen. Susanna zei toen:
“Geef het maar aan mij, ik zal wel zorgen dat het ophoudt met huilen.” Vervolgens
hield zij het kind zolang onder water totdat het verdronken was. De wanhopige
moeder wierp zich in het water en stierf zo een bittere dood.’1.
De Stichting Miss Alida organiseert in Suriname sinds 1991 aan de vooravond
van ‘Keti koti’, op 1 juli als in Suriname de afschaffing van de slavernij wordt
herdacht, de Miss Alida verkiezing. Ook in Nederland vindt sinds twee jaar dit
evenement plaats. Het verhaal van de slavin Alida is onlosmakelijk verbonden met
de neem van haar wrede meesteres Susanna du Plessis.2. In de vele studies over de
opkomst en neergang van de planters in Suriname spelen vrouwen (slavinnen, de
vrije gekleurden en de blanke eigenaressen) slechts een marginale rol. In de archieven
vinden we slechts beperkte informatie over het leven van individuele slaven. Wel
vinden we gegevens terug van een aantal blanke vrouwen. Op basis van mijn
onderzoek naar de plantagemeesteres Susanna du Plessis is een aantal facetten met
betrekking tot het leven van vrouwen in de achttiende eeuw in Suriname te
reconstrueren.3. Dit artikel gaat over Alida en Susanna du Plessis: Is het gangbare
verhaal rond beide personen slechts een boosaardig gerucht of juist een drama dat
zich afspeelde tussen de wrede meesteres en haar mooie slavin?

Echt ende waar
Bert Paasman, sinds kort bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuuren literatuurgeschiedenis in Amsterdam, vraagt zich in zijn oratie af of er in een
polyperspectivistische koloniale en postkoloniale geschiedschrijving met andere
auteurs, teksten en interpretaties een ander verhaal zou ontstaan? Hij beantwoordt
zelf die vraag met: ‘Ongetwijfeld, iedere literatuur- of cultuurgeschie-denis geeft
slechts één verhaal van de mogelijke verhalen, en het zwarte en het witte verhaal
blijven vooralsnog verschillen (Paasman 2002: 16). Dát het verhaal verschilt is in
grote mate afhankelijk van discrepanties in geschreven en orale bronnen. Silvia
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de Groot stelt dat beschavingen met schrift hun geschiedenis baseren op onderzoek
dat historici verrichten met behulp van archiefmateriaal en secundaire bronnen. In
schriftloze beschavingen echter wordt de kennis van het verleden mondeling
overgedragen: de orale geschiedenis (De Groot 1980: 3). Chamberlain (1995: 95)
heeft de verschillen nader onderzocht in het kader van gender en herinnering. Zij
concludeert dat orale bronnen anders zijn dan conventionele omdat ze geladen zijn
met interpretaties en subjectiviteit. Orale bronnen steunen op individuele herinnering
en hierbij speelt verbeelding een grote rol. Ook kunnen vertellers inspelen op de
behoeften van het publiek omdat het verhaal dan beter verkoopt. De waarde van orale
bronnen ligt niet zozeer in de overdracht van de informatie, maar meer in de implicatie
daarvan. Het verhaal is als product van een sociaal proces een collectieve herinnering
geworden. Het is representatief voor de gehele gemeenschap.
Voor het verhaal van Alida en Susanna geldt dat orale en conventionele bronnen
in Suriname door elkaar worden gebruikt. De reden hiervoor wordt verduidelijkt aan
de hand van een zeer wezenlijke vraag die Oomen & Palm (2001: 40) stellen: ‘Hoe
ga je als Surinamer om met een verleden dat ogenschijnlijk zo weinig biedt om trots
op te zijn en zoveel om je voor te schamen? Hoe vind je jezelf, je gevoel van
eigenwaarde, terug in die door blanke overheersing vertroebelde geschiedenis? [...]
Een taalkundige, ooit betrokken bij Wie Eegi Sani, de culturele bewustzijnsbeweging
uit de jaren vijftig, vertelt dat er ook een verleden vol mythen en verhalen bestaat.
Hebben wij Piet Hein, zij hebben hun eigen helden, zoals Boni en Miss Alida’.
Uit de dagelijkse realiteit in Suriname weten we dat ondermeer Boni en Alida als
helden worden beschouwd. Maar helden ontstaan niet zomaar.

De bron
De verhaaltraditie van de mooie slavin en haar jaloerse meesteres gaat terug op John
Gabriel Stedman. In zijn Reize naar Surinamen schreef hij op drie verschillende
plaatsen over de wrede inborst van ene mevrouw S, zoals hij haar noemt. Van hem
komt het gruwelijke verhaal over de verdronken baby.4. Verder schreef hij over een
moord op een mulattenmeisje op de hoek van de Waterkant en het Plein.5. Dit verhaal
zal de basis zijn van de verhalen over het afsnijden van de borsten van Alida. Ik kom
hier verderop op terug. Vreemd genoeg heeft het deel van het verhaal dat volgt na
de moord op het mulattenmeisje aan de Waterkant, en dat zich afspeelt op de plantage
van mevrouw S., geen plaats gekregen in de mythologisering. Dit is opmerkelijk
omdat dit deel toch wel de meest gruwelijke details bevat. In het derde citaat vermeldt
Stedman een afstraffing van een der slaven die een ‘spans boko’ zou krijgen.6. Ook
dit citaat vinden we in de verdere literatuur niet meer terug. In de citaten noemt de
auteur de naam van de boosdoenster niet voluit. Hoe weten we eigenlijk over wie
Stedman hier schrijft? Het idee dat het om Susanna du Plessis gaat, heeft al vrij snel
postgevat. Rechter Lammens gaf rond 1820 reeds aan dat in de ‘Oude Oranje Tuin’
haar grafzerk ligt en dat Stedman over haar schreef als mevrouw S. (Lammens 1982:
47).7. Het grote publiek kreeg echter pas in 1988 uitsluitsel over de identiteit van
mevrouw S. In dat jaar gaven Richard Price en Sally Price het oorspronkelijke
manuscript uit met de aantekeningen van Stedman die de basis voor het boek zijn
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geweest. Nu blijkt dat Stedman haar naam in de oorspronkelijke tekst wel voluit
heeft geschreven: Mrs. Stolkers (Stedman 1988: 340). In de tijd dat Stedman in
Suriname woonde, was Frederik Cornelis Stolkert, Raad van Politie, getrouwd met
Susanna du Plessis. De reden voor het weglaten van de volledige naam is niet bekend.
Het
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bevreemdt wel, omdat Stedman de meeste andere personen in zijn werk voluit bij
naam noemt. Was hij of zijn uitgever misschien bang voor een eventuele schadeclaim
omdat Susanna de vrouw was van een hooggeplaatste persoon in Paramaribo?
Stedman was een goede vriend van het echtpaar Godefroy-Danforth, beiden Schotten.
In Reizen naar Surinamen van Stedman is geen groter contrast denkbaar tussen twee
plantersvrouwen, dan die tussen de ‘goede Elisabeth Godefroy’ en het ‘helsche beest
Mevr. S.’ Maar Stedman vermeldt niet dat mevrouw Stolkert de buurvrouw van
mevrouw Godefroy was. Toch moet hij daarvan op de hoogte zijn geweest. Godefroy
bezat plantage Alkmaar die gelegen was naast Nijd en Spijt, de plantage van mevrouw
Stolkert. Het is niet ondenkbaar dat Stedman na zijn terugkeer naar Europa nog met
Danforth correspondeerde en inmiddels had vernomen dat Stolkert een hoge positie
in Suriname had rond de tijd dat hij zijn boek publiceerde.
Het werk van Stedman werd voor het eerst in 1796 in Engeland gepubliceerd. Het
had meteen veel succes en werd in diverse vertalingen uitgegeven. In De Nederlandse
slavenhandel 1500-1850 geeft Emmer het belang van het boek aan en vermeldt dat
Stedman, voornamelijk omdat hij de beschrijvingen van wreedheden had onderbouwd
met gedetailleerde illustraties, is gebruikt door de abolutionistenbeweging. Stedman
zou geschrokken zijn van de hardheid waarmee de slaven werden behandeld. Hierbij
geeft Emmer als aanvulling dat Europa zelf ook een kruitvat vol maatschappelijke
problemen was, maar liever niet de hand in eigen boezem stak (Emmer 2000: 181).
Al snel na de publicatie van het werk van Stedman ontstond een discussie over de
juistheid van de gegeven informatie. Er zijn diverse auteurs die het waarheidsgehalte
van Stedmans geschriften betwijfelen. De betrouwbaarheid van het werk werd onder
andere door rechter Lammens aangevochten.8. In de Surinaamsche Almanak van het
jaar 1821 verscheen een aantal boekbesprekingen van niet nader genoemde personen.
Vrij waarschijnlijk zijn de artikelen geschreven door Lammens; hij had in ieder geval
de redactie van de uitgave op zich genomen. De eerste, meest uitgebreide recensie
behandelt het boek van Stedman. Over alle onderdelen van de reis- en
natuurbespreking velt de recensent een streng oordeel; weinig nieuws en veel
overdrijvingen die niet berusten op eigen waarneming. De recensent vervolgt: ‘De
Auteur zegt dikwijls, dat hem deze of gene zaak zoo is verhaald, en deze bekentenis
mag men prijzen, want te bevestigen, dat men iets heeft gezien, hetwelk bezijden de
waarheid is, zoo als niet zeldzaam in dit Werk voorkomt, om daardoor den lezer te
overreden, als men hem den kwaad aardigsten laster opdringt, doet weinig eer aan
den grondbeginselen van den Schrijver.’
Stedman was echter een ooggetuige en dat doet een hoog waarheidsgehalte
vermoeden. Hij had veel sympathie voor de slaven en had zoals bekend een
liefdesrelatie met de mooie mulattin Johanna, de protégee van mevrouw
Godefroy-Danforth. De verhalen van de slaven zullen hem zeker ter ore zijn gekomen
omdat Johanna bij haar op plantage Alkmaar woonde. Het is dus aannemelijk dat er
een kern van waarheid is geweest. Hij hoorde allerlei tori en verwerkte deze in zijn
beschrijving van de slavenmaatschappij in Suriname. Mede daardoor kon hij de
slaven een stem geven. De slaven hadden zelf geen mogelijkheden om hun
geschiedenis schriftelijk vast te leggen. Zij vertelden elkaar verhalen, soms wellicht
gebaseerd op kwaadsprekerij. Een volk met orale tradities bewerkt de gegevens vaak
van verteller op verteller, binnen de mofo koranti speelt historische authenticiteit dan
niet de hoofdrol.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

Beeldvorming
De reputatie van Susanna du Plessis als wrede
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plantersvrouw is gebaseerd op twee van de drie citaten uit het boek van Stedman:
het verdronken kind en het mulattenmeisje aan de Waterkant.
Susanna is door de tijd heen regelmatig aangehaald in geschiedenisboeken,
bijvoorbeeld voor het onderwijs. Verder zijn facetten van het verhaal op diverse
manieren verwerkt; in reisbeschrijvingen, werken met een abolutionistische inslag,
bijvoorbeeld in Van Hoëvell, proza en poëzie en in toneelstukken of beeldende kunst.
Na bestudering van een dertigtal bronnen9. zien we een opvallende omslag optreden:
de mensen geven het vermoorde mulattenmeisje een naam, zij is niet langer anoniem
en krijgt karakter. In de volksbewerkingen wordt onder invloed van de nationalistische
beweging vanaf 1950 de rol van de gekleurde vrouw als slachtoffer omgezet in die
van heldin. Deze hypothese wordt bevestigd door het opmerkelijke feit, dat Van Lier
in de eerste druk (1947) van zijn boek Samenleving in een grensgebied Susanna niet
noemt, echter wel in de derde (1977). Bij de heruitgave van het werk van Oudschans
Dentz uit 1911 worden in 1972 de gegevens over Susanna ook toegevoegd.10. Susanna
du Plessis krijgt een andere rol. Zij is niet langer een van de vele plantagemeesteressen
die door historici worden vermeld. Opvallend hierbij is dat Wolbers (1861) geen
melding maakt van Susanna, terwijl hij andere wrede vrouwen wel met naam en
toenaam noemt in zijn Geschiedenis van Suriname dat geheel is gebaseerd op
onderzoek in de Nederlandse archieven over Suriname.
Terug naar de moord op het mulattenmeisje aan de Waterkant. Stedman beschrijft
dat hij in 1775 aan de Waterkant wandelde en een mulattenmeisje zag liggen dat een
aantal keren in de borststreek was gestoken: het werk van de helse mevrouw Stolkert.
Rond 1963 treden opvallende veranderingen op in dit verhaal. Het element van de
messteken in de borstpartij verandert in het daadwerkelijk afsnijden van de borst van
de slavin. De eerste vastlegging van dit verhaalmotief, het afsnijden van de borst, is
van rond de honderdjarige viering van de afschaffing van de slavernij in 1963 wanneer
er een toneelstuk over Susanna Du Plessis wordt opgevoerd. Dit stuk van Dompig,
mede geschreven door Eddy Bruma, is helaas niet bewaard gebleven. Hennie Valies
heeft een bewerkte versie ervan schriftelijk vastgelegd met zijn naam eronder. Dit
drama, A bitabere fu Susanna Duplessis, bevat een aantal toevoegingen die het verhaal
concreter maken. Zo krijgt de slavin de naam Alida. Susanna laat uit jaloezie haar
de borst afsnijden. Susanna was vijf maal getrouwd en leeft in het stuk samen met
de planter Cohen. Het stuk van Dompig is in 1963 zo'n twintig maal opgevoerd in
Paramaribo. In 1978 bracht de toneelafdeling van NAKS het stuk onder regie van
Henny Valies (Van Kempen 1987: 118). Radio Apintie heeft het toneelstuk in verkorte
versie uitgezonden als hoorspel.
Na het herschrijven van de zwarte geschiedenis in Suriname tijdens de
nationalistische periode lieten ook de Surinaamse vrouwen van zich horen. Zij pakten
het verhaal van Alida en Susanna du Plessis op. De slaveneigenares kreeg een plaats
op de achtergrond en Alida kreeg de grani. Zo kon ook de Surinaamse vrouw zich
beter met het verhaal identificeren. Dit spreekt meer voor zich als het om een heldin
gaat. Deze vereenzelviging is uitgegroeid tot de jaarlijkse Miss Alida-verkiezing.

Epische verdichting
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Waarschijnlijk zullen er over Susanna du Plessis altijd onduidelijkheden blijven
bestaan. Een verhaal dat zich meer dan tweehonderd jaar geleden afspeelde, is niet
meer volledig te reconstrueren. Daarbij rijst tevens de vraag in hoeverre er sprake is
geweest van epische concen-
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Standbeeld van Alida te Wageningen, vervaardigd door Barron
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tratie: is een historisch personage door vroom bedrog en andere oorzaken uitgegroeid
tot een legendarische gestalte? (Lodewick 1983: 122). Dit kan ertoe leiden dat een
aantal handelingen wordt toegeschreven aan een bekende persoon, terwijl dat wellicht
historisch of geografisch gezien niet mogelijk is. In Boni's dood en Boni's hoofd
beschrijft Silvia de Groot (1980) een goed voorbeeld van epische concentratie in de
Surinaamse literatuur. Vertellingen kunnen zo door epische verdichting een personage
‘tekenen’. Ook vrouwen waren soms onderwerp van deze vertekening. Uit eigen
bronnenonderzoek blijkt dat er allerlei elementen in de verhalen over Susanna du
Plessis door de tijd heen onder invloed van epische verdichting door vervanging of
toevoeging zijn gewijzigd. Een uniforme presentatie van de details in de inhoud van
de verschillende vertellingen zou de betrouwbaarheid van de lezingen groter maken.
Er vindt nog steeds mythologisering plaats: alles wat maar enigzins met een wrede,
jaloerse plantersvrouw te maken kan hebben, wordt in Suriname aan de naam Susanna
du Plessis gekoppeld.11. In het Caraïbisch gebied staat ze hierin niet alleen. Zo heeft
Geoffrey Yates onderzoek gedaan naar Annee Palmer van Rose Hall te Montego
Bay op Jamaica. Haar verhaal is vergelijkbaar met dat van Susanna du Plessis en
speelt zich ook af rond 1800. Ondanks het feit dat Yates geen bewijs in historische
feiten heeft kunnen vinden voor Palmers vermeende wreedheden en hij zijn onderzoek
reeds in 1965 in een plaatselijke krant heeft gepubliceerd, groeit de mythe nog steeds
gestaag en vertoont geen verschijnselen van verflauwing (Black 1988: 9). Macht zou
bij mannen horen en slechts onnatuurlijke wrede vrouwen zouden macht ambiëren.
In haar strijd als vrouw om het verkrijgen en behouden van haar positie binnen de
patriarchale plantagestructuur is Susanna du Plessis, evenals Annee Palmer op
Jamaica, een tegenstrijdig voorbeeld geworden. Vrouwen zijn objecten om óf begeerd
óf verafschuwd te worden. In de context van de slavenmaatschappij werd de positie
van de vrouw nog gecompliceerder. Uit studies blijkt dat de ideale onbezoedelde
blanke vrouw slechts op haar voetstuk geplaatst kan blijven in de mannelijke
verbeelding, als tegenpool van de slavin waar de planter alle macht over heeft.12..
Opvallend is dat epische verdichting over wreedheid zich voornamelijk heeft
gemanifesteerd rond vrouwen die zelf geen kinderen hadden en zeer vermogend
waren, zoals de voorbeelden hierboven. Consolidering van bezit was voor mannen
in die tijd van het grootste belang. Als dat hun onmogelijk werd gemaakt door de
onafhankelijke houding van de vrouw werd dus geprobeerd haar in een kwaad daglicht
te stellen. Jaloezie speelde hierbij ongetwijfeld een grote rol. We kunnen wel stellen
dat Susanna, door de vertellingen die over haar nog steeds de ronde doen en de
epische verdichting die daarmee gepaard is gegaan, de meest bekende slaveneigenares
in Suriname is. Zij is in ieder geval een van de weinigen die met naam en toenaam
worden vermeld. Susanna is het archetype geworden van de wrede eigenares en Alida
het archetype van de slavin die ondanks alle wreedheden haar trots bewaart.

Historische feiten
Naast de verhaaltraditie is een historiografische benadering van Susanna du Plessis
mogelijk. De naam van de hoofdpersoon is bekend en met precisie aangegeven. Dit
gegeven in het verhaal roept het vermoeden op dat er sprake zou kunnen zijn van
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een historische kern. In de bronnen over Suriname ligt veel schriftelijke informatie
vast die gedateerd is. Natuurlijk is een grote hoeveelheid materiaal uit de tijd waarin
Susanna leefde verloren gegaan zoals bijvoorbeeld plantage-administraties,
boedelbeschrij-
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vingen, brieven en misschien wel portretten. Maar er is ook veel bewaard gebleven,
zoals documenten, manuscripten en boeken. Door middel van bronnenonderzoek is
een reconstructie van het leven van Susanna du Plessis mogelijk. Haar
levensgeschiedenis is niet los te zien van de omstandigheden op sociaal en economisch
gebied en de tijd waarin ze leefde. Juist omdat er veel gegevens over haar in de
archieven terug te vinden zijn, kunnen we ons een beeld vormen van een
plantersvrouw in Suriname in de achttiende eeuw. Susanna du Plessis wordt veelvuldig
vermeld vanwege de politieke rol van haar vader en haar huwelijken met invloedrijke
planters.
Maria Susanna du Plessis werd in 1739 geboren als dochter van Salomon du Plessis
en Johanna Margareta van Striep die in 1738 gehuwd waren. Susanna's vader vertrok
in 1733 als jonge advocaat en assistent van de West-Indische Compagnie naar
Suriname. Hij trouwde in 1738 met de weduwe Van Striep. Zij was eerder getrouwd
geweest met de planter Pichot die bij zijn overlijden in 1734 zijn echtgenote als
erfenis diverse plantages naliet. Van Striep kreeg uit haar eerste huwelijk twee
kinderen. Na haar huwelijk met Du Plessis werden nog twee kinderen geboren:
Susanna en Reinier. Het huwelijk met de weduwe Van Striep is bepalend geweest
voor de positie van Du Plessis binnen de structuur van de toenmalige Surinaamse
samenleving. Susanna was door afkomst en opvoeding goed toegerust om in de
hoogste kringen te verkeren. Salomon du Plessis heeft zowel in Suriname als in de
Republiek der Nederlanden grote naam gemaakt als tegenstander van Jan Jacob
Mauricius, die gouverneur van Suriname was van 1742 tot 1751.13. Du Plessis werd
als vertegenwoordiger van de Cabalen (de groep tegenstanders van de gouverneur)
naar de Republiek der Nederlanden gestuurd om daar het proces als ‘de doodelyken
vyand’ tegen de gouverneur te voeren. Deze perikelen hebben een negatief stempel
op de familienaam gedrukt. Opmerkelijk is dat Johanna van Striep, de echtgenote
van Du Plessis, tot aan haar dood in 1769 in Suriname is blijven wonen, zelfs nadat
door de overheid werd bepaald dat haar man nooit meer een voet op Surinaamse
bodem mocht zetten.14.
Onder de blanken in Suriname kende men vanouds een groot mannenoverschot
hetgeen een aantal belangrijke maatschappelijke gevolgen had (Van Lier 1977: 54).
Blanke meisjes trouwden op vrij jonge leeftijd en rijke planters-weduwen waren een
aantrekkelijke huwelijkspartij voor vrijgezellen. Vanwege het gebrek aan blanke
huwelijkspartners onderhielden blanke mannen vaak relaties met gekleurde vrouwen.
Slechts weinigen spraken hun afkeuring uit over het samenwonen met wat men in
die tijd een ‘huishoudster’ noemde, de gekleurde vrouw waarmee de blanke man in
concubinaat samenleefde. Met een ‘huisvrouw’ wordt in deze context de wettige
echtgenote bedoeld. Zo staat Johanna Van Striep op haar grafzerk vermeld als
‘Huysvrouw van Salomon Du Plessis’. Ook op de plantage van Susanna werden
mulattenkinderen geboren, zoals blijkt uit de inventarissen van haar plantage.15. Het
is gezien deze feiten niet verwonderlijk dat jaloezie een belangrijk element kon
worden in de verhoudingen tussen een blanke plantersvrouw en haar slavinnen.
Susanna trouwde op vijftienjarige leeftijd met Frans Willem Grand en werd
mede-eigenares van de koffieplantage Grand Plaisir aan de Beneden-Commewijne.
Waarschijnlijk was de plantage zeer succesvol en werden andere planters afgunstig,
want het echtpaar veranderde de naam in Nijd en Spijt.
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Grand overleed in 1762 en Susanna erfde de koffieplantage. Ze hertrouwde in
1767 met Frederik Cornelis Stolkert, die zeven jaar jonger was. Hij was de stiefzoon
van Jan Nepveu die in 1770 tot gouverneur benoemd werd. Ondanks
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het feit dat Stolkert werd geadviseerd door zijn stiefvader, waren de huwelijkse
voorwaarden vooral financieel voordelig voor Susanna.

Aquarel van Nijd en Spijt door Winkels, 1846. Collectie Surinaams Museum.

Zij behield zeggenschap over ‘bijsonderlijk de Plantagie Neijt en Speijt’ en bedong
dat de kosten voor het huishouden gedeeld zouden worden (Jadnanansing 2001: 50).
De plantage kende een grote bloei. Stolkert maakte snel carrière binnen de Surinaamse
maatschappij en het feit dat zijn grootmoeder een gekleurde vrouw was speelde
blijkbaar geen rol (McLeod 1994: 21). Hij bekleedde belangrijke posities binnen de
politieke structuur. Over zijn karakter hebben verschillende meningen postgevat.
Zijn vriend, de dichter Paul François Roos, heeft lovend over hem geschreven ‘Gy
zult in my een’ vriend gelyk als eertyds vinden’ (Roos 1804: 155). Susanna echter
schildert hem in haar scheidingsaanvraag af als een leugenaar met een gewelddadig
karakter. Stolkerts naam wordt in verband gebracht met frauduleuze handelingen en
het vervalsen van geld (De Man 1776: 30; Schiltkamp 1973: XIV). Of deze kwesties
de mening van zijn echtgenote onderbouwden, blijft echter een vraag. Susanna vroeg
in 1783 scheiding aan omdat Stolkert haar ‘te zeer verregaande mishandelde en
geduuriglyk twist en tweedragt zoekende’ het leven tot een hel maakte. Voordat ze
deze stap ondernam, had zij overleg gepleegd met haar vader in de Nederlanden die
ermee instemde. Du Plessis beheerde tot op hoge leeftijd de belangen van zijn dochter
en verzorgde haar handelscontacten in Amsterdam. De laatste twaalf jaren van haar
leven bracht Susanna als economisch zelfstandige vrouw door, en succesvol, want
haar boedel
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bleef schuldvrij. Ze woonde in het huis op de hoek van het Plein en de Gravenstraat.16.
Susanna heeft blijkbaar nooit de behoefte gevoeld om naar de Republiek der
Nederlanden te verhuizen, ondanks het feit dat haar gehele familie daar was gevestigd.
Zij had geen ‘animus revertendi’, de neiging om naar het land van herkomst terug
te keren zodra men rijk genoeg was.17.
Susanna overleed op 6 oktober 1795. Haar laatste testament heeft ze in 1791 op
laten maken.18. Dit document werd geopend na haar overlijden en haar boedel werd
geïnventariseerd en volgens haar wensen verdeeld. Zeer verrassend, zeker in het licht
van haar slechte reputatie, zijn de manumissies van haar slaven. Uit haar succesvolle
zakelijke ondernemingen, besluitvaardigheid en oog voor de belangen van haar
erfgenamen (ook in het geval van de slaven) wat scholing en investering betreft,
blijkt dat Susanna een oog had voor zaken. Het is niet ondenkbaar dat Frederik
Cornelis Stolkert heeft geprobeerd om zijn vrouw in een kwaad daglicht te stellen.
Zij heeft per slot van rekening de echtscheiding aangevraagd. De scheiding heeft
waarschijnlijk een negatieve invloed op beider reputaties gehad. De verwekking van
mulatten-kinderen door Stolkert zal ook een verstorende factor geweest zijn in de
verhoudingen. In haar testament vermeldde ze dat haar voormalige echtgenoot niets
uit haar boedel mocht ontvangen na haar dood, ‘expresselyk verbiedende [dat hij]
eenige administratie off bewind in mynen boedel sullen hebben.’ Dit duidt zeker op
een grote animositeit tussen de twee voormalige echtlieden. In dit licht is ook het
geval van de vrije Aurora interessant. Susanna had Aurora in 1789 ‘uyt suyvere
geneegendheyd’ gemanumitteerd en haar vrijbrieven gegeven. Aurora had zich ‘egter
door verregaande impertinentien en onaange-naamheeden sig myne verdere gunst
onwaardig’ gemaakt en mocht Susanna's woning of plantage niet meer bezoeken. In
1792 werd er een aanklacht tegen Susanna ingediend bij het Hof. Zij zou Aurora
hebben laten verdwijnen. Deze zaak heeft verder geen vervolg gehad en uit de
inventaris van de Susanna's boedel blijkt dat Aurora in 1795 nog in leven was.
Teenstra maakte er in zijn boek De Negerslaven in de kolonie Suriname en de
uitbreiding van het christendom onder de heidensche bevolking echter een heel ander
verhaal van: ‘De moord van Aura werd [...] volgens de Notulen van het Hof van
Policie en Crimineele Justitie voor dat Hof ter informatie gebracht, maar is steeds
onvervolgd gebleven’ (Teenstra 1842: 149). Stolkert was in een positie waarin hij
vervolging in kon stellen wegens de vermeende verdwijning van Aurora.
Zelf heeft Susanna geen kinderen gehad. Dit blijkt uit het feit dat ze het merendeel
van haar bezittingen heeft vermaakt aan de kinderen van haar oudere halfbroer, Jan
Willem Pichot, de enige directe bloedverwant die in 1791 nog in leven was. Salomon
Reinier Pichot-du Plessis was Susanna's belangrijkste erfgenaam en petekind. Hij
kocht het landgoed ‘Chateau de Blankenberg’ bij Cadier en Keer onder de rook van
Maastricht. Het is aannemelijk dat in ieder geval een groot deel van de financiering
van de aankoop van Blankenberg in 1825 is betaald met het geld dat de baten van
de plantage Nijd en Spijt en de arbeid verricht in de kolonie Suriname hebben
opgebracht. Blankenberg bestaat nog steeds en is momenteel een verpleeginrichting
onder leiding van een rooms-katholieke orde: ‘De Zusters van het arme kindje Jesus’.
Omdat Susanna in haar testament bepaalde dat de plantage Nijd en Spijt ‘nooyt ofte
ooyt’ mocht worden verkocht, heeft de afhandeling van de zakelijke beslommeringen
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rondom haar bezit lang geduurd. Uiteindelijk is de plantage pas in 1975 weer in de
boezem van de staat Suriname vervallen.
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Conclusie
Op basis van de door mij bestudeerde archieven zijn geen duidelijke conclusies te
trekken over het karakter van Susanna du Plessis. De gevonden gegevens in de
archieven over deze persoon zijn zakelijk van aard. Aanmerkelijk anders ligt het met
de literaire bronnen waar emoties wél meespelen. Susanna du Plessis wordt dan een
duidelijk voorbeeld van de tegenstelling tussen het verwachtingspatroon van de
volgzame, zachtaardige blanke vrouw uit de achttiende eeuw en de Surinaamse
werkelijkheid van de mythe over de wrede plantersvrouw. In de vertellingen wordt
zij als zodanig afgeschilderd. Dit beeld is vooral binnen de orale traditie van de
Creoolse bevolking door allerlei invloeden vervormd. We zien hoe Susanna du Plessis
anno 2002, na een proces van mythologisering, als slecht en wreed wordt
gekarakteriseerd. Er bestaat een discrepantie tussen het beeld dat uit de bronnen naar
voren komt en dat van de plantersvrouw dat uiteindelijk zijn neerslag heeft gekregen
in het verhaal over de slavin Alida. Of en in welke mate Stedman de waarheid over
Susanna heeft geschreven is niet langer het belangrijkste aspect. Misschien was ze
wreed, misschien ook niet. Wat we uit de geschiedenis kunnen destilleren, is dat
mensen die door slavernij werden getekend duidelijke middelen hebben om hun
cultuur te bewaren, al is het niet in schriftelijke dan wel in orale tradities. Veel
Surinamers vonden of construeerden hun eigen helden. Sedert de opkomst van de
nationalistische beweging in de jaren vijftig en zestig ging men niet langer uit van
de visie van de blanke planter, maar schreef men vanuit een eigen perspectief. De
slaven waren niet langer anonieme wezens die hier en daar in de bronnen opdoken.
Ze werden helden met positieve karaktereigenschappen. De machteloze slavin Alida
werd een heldin. En dit manifesteert zich onder meer in het feit dat zij jaarlijks
gehuldigd wordt als voorbeeld van de trotse Creoolse vrouw en uitdraagster bij uitstek
van de Creoolse cultuur in Suriname.
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Geraadpleegde Bronnen
Archieven:
In Suriname:
Hypotheekkantoor Paramaribo; Domeinkantoor Paramaribo; Stichting Surinaams
Museum
In Nederland:
Nationaal Archief. Hiervan de volgende archieven: Commissieboek Raad van
State, 1681-1691; Suriname, Oud Notarieel Archief, 1699-1829; Suriname, Oud
Archief Burgerlijke Stand; Oud Archief Suriname, Gouvernementssecretarie (1684)
1722-1828; Oud Archief Suriname, Raad van Politie, 1669-1828; Oud Archief
Suriname, Raad van Justitie, 1671-1828; Uitgiftebrieven van Gronden te Suriname,
Microfilms, 1743-1824; Archief Ministerie van Koloniën 1814-1849; Kaartenbak
Stichting WOSUNA, diverse jaren.
- Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
- Iconografisch Bureau, Den Haag
- Gemeente Archief Amsterdam, aldaar:
Protocol van notaris Otto van Dam
Notarieel Archief
Afdeling Atlas, Plattegrond Nieuwe Kerk
- Sector Archiefzaken Bergen Op Zoom (SAB)
- Gemeente-archief Maastricht, aldaar: Archief Notariaat Nierstrasz; Archief
Notariaat Hupkens; Huwelijksboeken.
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A bitabere fu Susanna du Plessis. [Ongepubliceerd script voor toneelstuk].
Wolbers, J., 1861
Geschiedenis van Suriname. Amsterdam: H. de Hoogh.

Hilde Neus werkt bij de Educatieve Dienst van de Stichting Surinaams Museum en
is daarnaast als docent verbonden aan het Nederlands Lyceum te Paramaribo. Tevens
is ze medewerkster van ‘de Literaire Pagina’ van het dagblad de Ware Tijd.

Eindnoten:
1. Harry Jong Loy vertelde deze versie in het radioprogramma ‘Fosten Tori’ op Radio Apintie in
de jaren zestig.
2. Vanwege het ontbreken van spellingsnormen werden namen in de achttiende eeuw op diverse
manieren geschreven. In dit artikel wordt de schrijfwijze Maria Susanna du Plessis verder
gehandhaafd, omdat het zo op haar grafzerk in de Centrumkerk te Paramaribo staat.
3. Dit artikel is gebaseerd op de studie Susanna du Plessis, de Nijd ten Spijt die binnenkort door
het Koninklijk Instituut voor de Tropen zal worden gepubliceerd
4. Zie Stedman 1987: 71: Het geval, dat ik nog zal bybrengen, is in dit opzigt veel sterker, dan
allen, die ik verhaald heb; en het was een vrouw, die ‘er zig aan schuldig maakte. Mevrouw
S.... in een open vaartuig, naar haare plantagie gaande, werd vergezeld van eene Negerin, die
haar kind zoog. Deeze vrouw zat voor aan in het vaartuig, het kind schreeuwde, en zy kon het
niet tot bedaaren krygen. Mevrouw S...., wien het geschrei van dit onnoozel wicht verveelde,
gelastte aan haare slavin, om het by haar te brengen. Zy nam het kind toen by een arm, hield
het onder water, tot dat het verdronken was, en vervolgens wierp zy het in den stroom weg. De
moeder sprong uit wanhoop oogenblikkelijyk in de Rivier, in het vast besluit om aldaar haar
leven te eindigen; maar dit gelukte haar niet: een gedeelte der roeiers zwommen haar na, en
bragten haar weder aan boord. Haare meesteresse deed, by haare komst op plantagie haar drie
of vier roedeslagen geven, om haar te straffen wegens de schade, welke zy, door zig van kant
te helpen, aan haar had willen toebrengen.
5. Zie Stedman 1987: 86: Den eersten Mey, aan den oever der Rivier wandelende, vernam ik, dat
‘er eene groote meenigte volks voor het huis van Mevrouw S... vergaderd was, alwaar ik eene
verschrikkelyke vertooning zag. Een ongelukkig Mulatten meisje was ‘er het voorwerp van.
Zy baadde in haar bloed, men had haar op eene wreedaartige wijze in de strot gestoken, en
negen of tien steeken in de borst op verschillende plaatsen gegeven. Men beweerde dat dit het
gevolg was van de jaloersheid van dit helsche beest, mevrouw S..., die haaren man verdacht
hield, dat hy op dit ongelukkig meisjen verliefd was. Dit wangedrocht van een wyf heb ik reeds
bevoorens aangehaald, toen zy een onnoozel kind, welks geschrei haar hinderde, verdronken
had. Men beschuldigde haar zelfs van eene nog grootere wreedheid, indien ‘er grooter zyn
konde! Op zekeren dag op haare Plantagie komende, om aldaar eenige slaven, die in 't kort
gekocht waren, te bezigtigen, viel haar oog op eene Negerin van omstrent vytien jaaren, die de
taal niet verstond. Bemerkende, dat deeze jonge dogter zeer schoon was, dreef haare verfoeijelyke
jaloersheid haar op 't oogenblik, om dit meisjen met een gloeiend heet yzer, aan de wangen,
den mond, en het voorhoofd te mismaken; zy sneed haar ook de pees van Achilles aan één
haarer beenen af, en maakte haar alzoo tot een gedrocht van leelykheid.
Eenige Negers deeden haar, by deeze gelegenheid, vertogen omtrent de wreede straffen, welke
zy dagelyks uitoefende, en verzogten haar, om haare slaven met meerder menschelykheid te
behandelen. Men verhaalt, dat Mevrouw S..., woedend kwaadaartig wordende, dadelyk aan een
ongelukkig slaven kind, zig aldaar bevindende, de herssens insloeg, en vervolgens aan twee
jonge Negers, die dit kind in den bloede bestonden, en deeze schenddaad hadden willen beletten,
het hoofd deed afslaan. Toen zy de Plantagie verlaten had, wierden de beide hoofden in een
zyden doek gewonden, en door derzelver vrienden naar Paramaribo gebragt, alwaar zy ze voor
de voeten van den Gouverneur nederleiden, en hem de volgende aanspraak deeden. ‘Zie hier,
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uwe Excellentie, het hoofd van mynen zoon, en zie hier dat van zynen broeder, (op zynen
makker wyzende,) welke onze meesteresse heeft doen afhouwen, om dat zy één der moorden,
die zy dagelyks begaat, hadden willen voorkomen. Wy weten wel, dat, vermits wy slaven zyn,
men ons getuigenis niet aanneemt; maar indien deeze bloedende hoofden voor een genoegzaam
bewys verstrekken van het geen wy zeggen, smeeken wy, dat de vernieuwing van dergelyke
wreedheden moge belet worden: wy zullen daar voor eeuwig dankbaar zyn, en met genoegen
ons bloed plengen voor het behoud van onze meester, onze meesteresse, en van de geheele
Volkplanting.’ Men gaf deeze ongelukkigen ten antwoord, dat zy leugenaars waren, en dat men
hen veroordeelde, om op alle de straaten van Paramaribo gegeesseld te worden. Dit
onrechtvaardig vonnis wierd met de grootste wreedheid ter uitvoer gebracht. De wetten deezer
Volkplanting brengen mede, dat men aldaar nooit het getuigenis van eenen Neger aanneemt.
Indien by den moord, door my verhaald, een blanke was tegenwoordig geweest, zoude zyn
getuigenis bestaanbaar geweest zyn; maar dan zou deeze afschuwelyke boosdoenster vry geweest
zyn met de betaaling eener boete van vyftig ponden sterling voor elken doodslag. - Maar laat
ons eindigen. - Myne ziel heeft een weerzin, om nopens zulke onderwerpen breeder uyt te
wyden.
Zie Stedman 1987: 71: ‘By mijnen terugkomst op het plein zynde gaan wandelen, wird ik
geroepen door den St k r die my op de derde verdieping gebracht hebbende tot zy zeide: zoudt
gy wel gelooven, dat een van myne negers laatst van deeze hoogte afsprong om eene geringe
kastyding te ontgaan; maar dewyl hy door zynen val slechts een ligte bedwelming bekwam,
wreef men hem sterk aan de slapen van het hoofd, en hy kwam weder spoedig by: toen, om
hem te straffen, dat hy zyn persoon die de eigendom van zynen meester was in zulk een gevaar
gebragt had, en myne vrouw had doen verschrikken, zond zy hem naar 't Fort Zelandia, om
aldaar door een frisschen Spanse bocko zyne misdaad te boeten.
De Oude Oranje Tuin was de begraafplaats bij de Hervormde Kerkt (nu Centrumkerk). De
zerken zijn na de grote branden in Paramaribo in de negentiende eeuw verwijderd en in de
herbouwde kerk (1835) als vloer gebruikt.
Zie voor het begin van de negentiende eeuw Lammens 1982: 80. Maar ook Von Sack 1821 dl.
2: 145 en Beijer 1823: IX en X.
Er zijn zo'n dertigtal publicaties geïnventariseerd waarin Susanna du Plessis op de een af andere
manier voorkomt. De eerste stamt uit 1790, de laatste is gedateerd 2002.
Zie hiervoor Van Lier 1977: 47 en Oudschans Dentz 1979: 156. De aanvullingen, waaronder
de informatie over Susanna, zijn in deze uitgave toegevoegd duur de journalist R. Hofwijk.
Als meest recente voorbeeld geldt Egmond Codfried. Zijn geënsceneerde reading van het
toneelstuk ‘Maria Susanna Du Plessis’ is in 2001/2002 diverse malen opgevoerd. Hij vraagt
zich af of zij het slachtoffer is van koloniale mannelijke geschiedschrijving of de moordzuchtige
dader uit het werk van Stedman.
Vooral de studie van Clinton (1982) is in dit verband van belang.
Voor de strijd tussen de Cabalen en gouverneur Mauricius: zie Van Sijpesteyn (1858) in zijn
biografie over deze gouverneur en Van der Meiden (1986).
De grafzerk van Johanna Margareta van Striep ligt in de Centrumkerk te Paramaribo. Salomon
du Plessis overleed in 1785 te Amsterdam en is daar bijgezet in het familiegraf in de Nieuwe
Kerk.
Van het bezit van Susanna du Plessis zijn drie inventarissen bekend: uit 1761, 1768 en 1795.
Dit huis werd aangekocht als Gouvernementssecretarie, later Binnenlandse Zaken. Ondertussen
is het gerestaureerd en heeft het een andere bestemming gekregen Nu wordt nog steeds aan het
huis gerefereerd als ‘het Du Plessisgebouw’.
Gouverneur Mauricius had het in zijn journalen in dit verband over de ‘Animus revertendi’.
Het testament van Maria Susanna du Plessis uit 1791 heb ik mogen inzien dankzij medewerking
van Kenneth Boumann.
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Joop G. Vernooij & Freek L. Bakker
Javanisme in Suriname
Javanisme is in opkomst in Suriname.1. Deze beweging van cultureeel-religieuze
aard legt de nadruk op de Javaanse identiteit binnen de eigen bevolkingsgroep en
binnen het Surinaamse volk. De beweging draagt een nieuwe visie aan op
levensbeschouwelijk vlak en dat is binnen het kader van de cultureel-religieuze
ontwikkelingen op dit moment opvallend. Deze bijdrage geeft nieuwe informatie en
doet een poging tot analyse.

Inleiding
Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van Suriname heeft bij de installatie
van de nieuwe assembléeleden eind juli 2000, een aanhanger van het javanisme ten
overstaan van zijn guru zijn eed afgelegd. Daarnaast is het javanisme voor het eerst
publiekelijk aan de orde gekomen op het symposium bij de herdenking van 110 jaar
Javaanse immigratie op 5-6 augustus 2000. De Vereniging Herdenking Javaanse
Immigratie heeft daar goed aan gedaan, omdat javanisme een interessant element is
binnen de Javaanse en Surinaamse gemeenschap.
Het is goed hier nader aandacht aan te geven. Wij hebben contact gehad met
personen, met groepen en met de federatie. Zodoende hebben we enig materiaal voor
analyse. Maar het is niet meer dan een eerste inventarisatie. Het javanisme zal in de
toekomst wel steeds meer naar voren komen, maar daar zullen de mensen die het
javanisme belijden zelf wel voor zorgen.
In dit verband worden woorden als kejawan, agama jawa of kejawen gebruikt,
maar de grootste groep belijders en promotoren van de Javaanse levensvisie en
-praktijk, verenigd in een federatie, wil in Suriname liever van ‘javanisme’ spreken.
Javanisme is zoals verderop duidelijk zal worden, een religieus ingekleurde
beweging die binnen de in Suriname opgebouwde Javaanse identiteit naar de
oorspronkelijke Javaanse zoekt. We hebben het over een beweging, omdat het
javanisme zich nog slechts kort in Suriname heeft gemanifesteerd en nu volop bezig
is zich te profileren.

Identiteit en Etniciteit
In het Surinaamse geheel heeft de Javaanse groep haar eigen gezicht. Zij heeft in de
loop van de geschiedenis een eigen identiteit ontwikkeld. Binnen de Javaanse groep
en in de Javaanse cultuur is rukun een centraal begrip wat levenshouding betreft: een
Javaan is bereid compromissen met mensen na te streven en iets te doen aan de noden
van de groep. De sinds 2000 in Suriname werkende Indonesische rooms-katholieke
priester van Javaanse afkomst, Aloysius Budyapranata, betoogde onlangs dat
berekeningen en voorspellingen in dit alles een belangrijke rol spelen (Budyapranata
2002). Een ander belangrijk onderdeel van de Javaanse cultuur is tata krama of
unggah ungguh, taalgebruik afgestemd op de persoon met wie men converseert
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(oudere, familie, nevengeschikte, ondergeschikte) (zie ook: Suparlan 1976: 127, 145;
Mulder 1979: 13-18, 38-40, 42). Deze identiteit is niet in tegenspraak met het
Surinamer-zijn van de Javaan.
Identiteit is voor de groep een dynamische dimensie in het sociale, religieuze en
politieke leven (zie ook Gooswit 1994). De Javaanse
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groep is wat dat betreft geen uitzondering temidden van andere bevolkingsgroepen
in Suriname. We willen enkele voorbeelden noemen, zodat Javaans Suriname duidelijk
en zichtbaar wordt.
De koloniale overheid trof in 1907 naar aanleiding van de komst van nieuwe
groepen immigranten maatregelen om de huwelijkswetgeving aan de veranderde
situatie en culturen in de kolonie aan te passen. De huwelijksleeftijd van meisjes
daalde naar dertien jaar en voor de echtgenoot tot vijftien jaar (Anonymus 1923:
521; Ismael 1949: 142; Towikromo 1997: 31-33). Daarmee speelde de overheid in
op de gebruiken binnen de Javaanse en Hindostaanse tradities dienaangaande. De
overheid worstelde ook met het probleem van het onderwijs aan de kinderen van de
Hindostaanse en Javaanse immigranten, omdat zij na vijf jaren eventueel terug konden
gaan naar het land van herkomst. De introductie van koelie- en dessascholen speelde
in op het respect voor en de behoefte aan het gebruik van de moedertaal. Daarbij
stond de beleidsmakers in de kolonie een langzame invoeging in het
Europees-Surinaamse schoolsysteem voor ogen (Buddingh' 1999: 228-229). De op
gang komende behoefte aan integratie van de bevolkingsgroepen in wat toen doorging
voor de nationale cultuur en in het voor hen normale onderwijs maakten een eind
aan dit experiment. Het ging hierbij dus zeker ook om het belang van de Javaanse
kinderen.
De optie voor de ‘verindisching’ van de kolonie ten tijde van gouverneur J.C.
Kielstra leidde tot de introductie van een aparte huwelijkswetgeving voor moslims
en hindoes in 1940 (Ismael 1949: 139-149; Suparlan 1976: 313-314; Derveld 1981:
35; Buddingh' 1999: 250-254). Dat was weer een element van erkenning van de
eigenheid van de nieuwe groepen tegenover de groepen die tot dan toe het Surinaamse
gezicht bepaalden.
De oprichting van de Surinaamse Immigranten Vereniging in 1910 is het startpunt
geweest van vele vormen van zelforganisatie van de immigranten, die ervoor hebben
gezorgd dat Suriname langzaam pluriformer werd met een variatie aan identiteit of
etniciteit (Anonymus 1923: 520). Wat de vorming van politieke partijen betreft,
waren de Javanen aanvankelijk partners in de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij
van 1947. Daaruit kwam de Surinaamse Landbouwers Organisatie als uitgesproken
Javaanse groep naar voren. Daarna ontstonden diverse Javaanse partijpolitieke
groepen, zoals de Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname (Indonesische
Volksbeweging van Suriname), en in 1949 de Kaum Tani Persatuan Indonesia
(Indonesische Landbouwersvereniging).2. Later volgden de Sarekat Rakjat Indonesia
(Verbond van het volk van Indonesië), de Pendawa Lima (De vijf Pā
awa's)3. en
de Pertjajah Luhur (Verheven geloof) (Suparlan 1976: 310-335; Derveld 1981:
36-47; Buddingh' 1999: 239, 278-279, 288, 370-371; Breunissen 2001: 34-40).
In zijn dissertatie The Javanese in Surinam (1976) stelt Parsudi Suparlan dat er
aan het begin van de jaren zeventig in Suriname meer dan 100 Javaanse verenigingen
waren, waarvan meer dan veertig in Paramaribo (Suparlan 1976: 320). Hiervan waren
31 volgens de Sociale Gids voor Suriname 1977/1978 aangesloten bij de
overkoepelende Javaanse organisatie Kabudajan Indonesia Suriname
(Surinaams-Indonesische cultuur) (Ministerie van Sociale Zaken 1977). Ook daarna
zijn nog tal van verenigingen, coöperaties en stichtingen opgericht vanuit de
identiteitsbevestigende gedachte. Voorbeelden zijn Dian Dessah van 1991, of Bangun
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Rukun (Bouwen aan Harmonie) uit 1999. Interessant is dat hier ook een vereniging
voor de restauratie van een begraafplaats bij hoort en een begrafenisfonds. Bovendien
laat het Javaanse segment van de bevolking op steeds meer gebieden van zich horen.
Er zijn Javaanse

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

320
restaurants en winkels geopend, Javaanse sportclubs opgericht, en er is een groep
die aan Javaans volkstoneel (ludrug) doet. Ondertussen zijn er drie Javaanse
radiostations gekomen die Javaans getoonzette programma's de ether insturen. Bijna
altijd dragen zij Javaanse en Indonesische namen, zoals Bintang Baru (Nieuwe ster),
Sarinah of Garuda. Op culinair gebied doen eveneens steeds meer Javaanse begrippen
hun intrede. Daarnaast doet men ook in Suriname aan pentyak silat (vechten), jaran
kepang en tayup (dansen), of viert men Bada, de Javaanse variant van het feest aan
het einde van de islamitische vastenmaand (Gooswit 1990; Gooswit & Karijopawiro
1997). De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie heeft een eigen centrum
geopend, het Sana Budaya (Gebouw van de Cultuur). Voorts vragen groepen die het
javanisme belijden en willen bevorderen sinds enkele jaren aan de overheid om een
nationale vrije dag (De Ware Tijd 20 april 1999 en Negara Express mei 1998: 8 en
16; januari 1999: 20, cf. De Ware Tijd 13 april 1999 en 16 april 1999). Het zijn even
zovele signalen van groeiend etnisch bewustzijn in de Javaanse groep binnen het
geheel van Suriname. Langzamerhand wordt Suriname ook publiekelijk voor een
deel Javaans.
In Suriname schiepen de Surinaamse Javanen het Surinaams-Javaans (Basa Jawa
Suriname), dat eigen karakteristieken heeft gekregen. De voornaamste verandering
is dat het onderscheid tussen het krama, in gebruik in de communicatie met ouderen
en belangrijkere personen, en het ngoko, dat wordt gehanteerd in de communicatie
met gelijken en minderen, enigszins vervaagt. In 1986 ging de Surinaamse overheid
akkoord met voorstellen voor een definitieve spelling (Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur 1986; Vruggink 2001). Er zijn vele publicaties, zowel proza
als poëzie. Het Summer Institute of Linguistics van de Wycliff Bible Society, in
Suriname bekend als het Instituut voor Taalwetenschap, presenteert delen van de
Bijbel in het Surinaams-Javaans, maar ook verhalen uit de orale traditie. In maart
2000 kon de Surinaams-Javaanse vertaling van het Nieuwe Testament, de Kitab Sutyi
Perjanjian Anyar, gepresenteerd worden.
Daarnaast worden ook de oude geschriften van Java in Suriname gelezen,
bijvoorbeeld de primbons of wichelboeken die soms eveneens diepe mystieke
wijsheden bevatten. Andere geschriften met mystieke gedachten zijn de surats en
tenslotte zijn er de babads, boeken die gaan over het ontstaan van de wereld en de
geschiedenis van Java, maar die meestal een sterk legendarisch karakter hebben. Wie
deze geschriften leest, ontdekt dat de van oorsprong autochtoon Javaanse religie
sterke invloeden heeft ondergaan van hindoeïsme en boeddhisme en later van de
islamitische mystiek. Onder de indruk van deze geschriften publiceerde Megar,
pseudoniem van F. Martodihardjo, in 1974 Na het Zuur het zoet en in 1985 Ik en
mijn vrijheid. Pak Slamet Modiwirjo schreef in 1983 Panglipur Ati (Troost voor het
hart) en Surianto, pseudoniem van Ramin Hardjoprajitno, Aruming Melathi (De geur
van de jasmijn) in 1986. Een Javaanse moslimgroep publiceerde in de periode
1986-1987 het bulletin Hilal. In 1997 verscheen het bulletin Negara Express voor
het eerst met artikelen over de Javaanse cultuur.
We brengen dit gevarieerde en wellicht overvloedige spectrum naar voren, omdat
het nodig is erop te wijzen dat Suriname niets voorstelt zonder haar Javaans karakter
uitgetekend door de Javaanse groep zelf en als zodanig erkend en gewaardeerd door
de andere groepen.
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Religie
De volkstelling van 1964, met gegevens over religie, geeft aan dat het grootste deel
van de Javaanse groep tot de islam behoort, verder een
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Typisch javanistisch monument. Het stelt een kekayon voor, de levensboom, die in schimmenspel van
de wayang wordt neergezet voordat de voorstelling begint. De levensboom verbindt de aarde met de
hemel. Achter dit monument staat het gebouw van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie
in Paramaribo.
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klein deel tot het christendom. Van de in totaal 57.512 Javanen zijn de volgende
aantallen aanhanger van een bepaalde religie of religieuze organisatie (Algemeen
Bureau voor de Statistiek 1965):
Moslims:
A madiyya

20.641

A le soennieten

3.531

Stichting Islamitische Gemeenten in
Suriname (SIS)

1.590

Overigen

23.2 83

Hindoes:
Ārya Samāj

83

Sanātan Dharm

240

Overigen

207

Christenen:
Rooms-katholieken

3.379

Evangelische Broedergemeente

1.762

Nederlands Hervormden

65

Evangelisch Luthersen

31

Volle Evangelie

50

Jehova's Getuigen

41

Joden

3

Confucianen

2

Eigen religie

152

Geen religie

1.698

Onbekend

754

(Suriname in Cijfers, tabel 5)
In de decennia daarna is vanuit de Indonesische ambassade in Paramaribo moeite
gedaan om de islam te bevorderen via de verspreiding van lectuur en door middel
van een beursenbeleid. Er zijn - naar zich laat aanzien, hoewel er geen getallen zijn
- in de loop der jaren nogal wat Javanen christen geworden, zoals de Javaanse Gospel
Djawa (Javaans evangelie) van de pinkstergemeente laat zien. Daarnaast zijn er nogal
wat Javanen rooms-katholiek. De oorzaak van dat laatste zou wel eens kunnen zijn
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dat die kerk respect heeft voor het eigen Javaanse erfgoed. Zo kunnen echtparen van
wie één katholiek is, gewoon op adatwijze trouwen, terwijl dat huwelijk kerkrechtelijk
ook door de RK-kerk wordt erkend. Talloze Javaanse moslims worstelen echter met
dat erfgoed, de adat. Er zijn groepen die er niets meer mee te maken willen hebben,
andere zeggen dat adat louter cultuur is en dus is toegestaan aan islamieten. De laatste
decennia zijn er groepen voor het voetlicht gekomen die een ander, ook religieus,
accent leggen binnen het geheel van het erfgoed der vaderen. Deze groepen kiezen
voor het javanisme (Uitgebreider hierover: Suparlan 1976: 202-300).

Javanisme
Javanisme heeft dimensies van mystiek (inclusief een bepaalde getallensymboliek),
ascese, roeping en toewijding, allemaal elementen van religie. Het erfgoed der
vaderen, zoals we dat eerder in dit artikel tegenkwamen bij de beschrijving van de
identiteit van de Javanen, is essentieel en is de basis voor de huidige belangstelling
en bevordering ervan. Het woord kejawen dat hiervoor wordt gebruikt wijst op het
eigene. In de aanduiding kejawen zit immers een ander woord, het woord Jawa. Jawa
is de Javaanse naam voor het eiland Java. Met kejawen duiden de Javanen op de
mystieke stroming die in de loop van de geschiedenis op hun eigen eiland is ontstaan.
Kejawen is ook de term voor de leer, het compacte geheel van de theologie en filosofie
van dit Javaanse erfgoed, de adat. Daarnaast wordt nog de notie agama jawa gebruikt,
in de betekenis van Javaanse religie of het Javaanse geloof. Al deze begrippen zijn
in Java zelf eveneens in gebruik. Maar op Java gebruikt men voor deze stroming ook
heel dikwijls de term kebatinan. De stam van dit woord is batin, dat ‘innerlijk’
betekent. Kebatinan is, zo
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meldt Niels Mulder, de cultuur van het innerlijk, Javaanse wetenschap, de essentie
van het Javaan-zijn. Dat is volgens hem wat de mystiek van Java beoogt (Mulder
1979: 124). Karel A. Steenbrink meldt hierover dat in de kebatinan niet specifiek
Javaans wordt gedacht en dat het daarom in feite gaat om het mens-zijn in het
algemeen (Steenbrink, persoonlijke communicatie), méér dan om het Javaan-zijn.
Hierna zal in de omschrijving van de groepen het een en ander terugkeren.

Een sanggar, een ruimte waar de aanhangers van het javanisme bijeenkomen. Dit is de sanggar van
de Buddha Dharma Suriname in Lelydorp aan de Tawajariweg.

De geschiedenis van Java zelf is sinds het begin van de christelijke jaartelling
eeuwenlang ingrijpend beïnvloed door de cultuur en religie van India, zowel door
het hindoeïsme als door het boeddhisme. In de loop van de vijftiende en de zestiende
eeuw kreeg de islam grote invloed. Deze drie religies hebben alle drie hun sporen
nagelaten. Het is daarom geen wonder dat het javanisme hindoeïstische,
boeddhistische en islamitische begrippen en elementen bevat (Hadiwijono 1967).
De invloed van de islam is echter, zoals verderop duidelijk zal worden, omstreden.
Een van de meest significante tradities uit de tijd dat het hindoeïsme en het
boeddhisme op Java domineerden, is het wayangspel waarin de grote verhalen uit
de oude geschiedenis van het Javaanse volk worden uitgespeeld. Deze geschiedenis
heeft een mythisch begin. Bovendien worden in het wayangspel de grote mythen en
legenden uit het hindoeïsme uitgebeeld (Zoetmulder 1974: 23; Ricklefs 1983: 49-50;
Jayaatmaja 1996: 139). Het Oud-Javaans, de oude taal van Java heeft een groot aantal
woorden uit het Sanskriet overgenomen. Deze taal
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werd geschreven in een eigen schrift, het hanatyaraka. Maar de karakters van dat
schrift zijn ontwikkeld uit voorbeelden afkomstig uit Zuid-India (Uitgebreid hierover:
Zoetmulder 1974: 7-18, 38-40; De Gasparis 1996).
De mensen van het javanisme zijn bezig met de levensvragen van de mens: vragen
en antwoorden rond God, de almachtige, de uiteindelijke bestemming van de mens,
de schepping en het verloop der historie. Dat gebeurt met geloof, toewijding en
meditatie, de elementen voor een correct religieus leven. De al eerder genoemde
Javaanse RK-priester Aloysius Budyapranata4. vertelt dat de Javanen in dit verband
de noties van jagad agung als macrocosmos en jagad cilik als microcosmos hanteren
en aan de hand van deze begrippen berekeningen en voorspellingen doen. Dit noemen
zij petungan (Budyapranata 2002; zie ook Suparlan 1976: 238-240, 256-257, 275-276;
Gooswit 1990).
Een karakteristiek is de authenticiteit van de weg die samen gezocht wordt, namelijk
de weg van de traditie van harmonie tussen God en mens, de mens en zijn omgeving,
het hier en het hiernamaals. Materialistisch leven wordt niet zo hoog geacht. Men
kiest liever voor innerlijkheid en bescheidenheid, harmonie en inzet voor de sociale
omgeving, voor de buurt of het dorp (Suparlan 1976: 30, 127, 278-298; Mulder 1979:
38-39).
Tot het javanisme horen ook een aantal rituele gebruiken. Zo wordt bij de geboorte
de placenta op het woonerf begraven en zolang de navelstreng niet is afgevallen,
wordt er een lampje of een kaars gebrand. De placenta van een jongetje wordt met
het gezicht naar de straat, links van de hoofddeur begraven, die van het meisje rechts.
Als een meisje voor het eerst menstrueert, worden de voortanden gevijld: een teken
van huwbaarheid. Bij de geboorte van een kind slaat de vader driemaal op bed als
teken van welkom. Bij moslims roept de vader de naam van Allah in het oor van de
jonggeborene: in het rechteroor voor de oproep tot gebed en in het linkeroor voor
het begin van het gebed. Als iemand ten grave wordt gedragen, worden achter de
dragers korrels rijst gestrooid (Uitgebreid hierover: Suparlan 1976: 247-270). Zo
kunnen we nog veel meer naar voren brengen. Het geeft aan dat er diverse religieuze
lagen in het geding zijn en dat er een grote variëteit is. Dat moet ons voor
generalisaties en stereotypering behoeden.

Organisatievorming
Na de processen van emancipatie en nadat Suriname de status van onafhankelijke
staat gekregen had (vele Javanen waren naar het voormalig moederland getrokken,
daartoe opgestookt door partijpolitieke leiders), kwam binnen de Javaanse groep de
behoefte boven om op zoek te gaan naar het geestelijk eigene, het innerlijke van de
Javaanse mens en die te omschrijven en te bevorderen. Temidden van de islam, het
christendom, het hindoegeloof en de traditionele religies van de Creolen, Inheemsen
en Marrons kwam de zoektocht naar het eigene van het Javaan-zijn op gang. De
organisatie ervan kwam snel van de grond. De moederorganisaties zijn te vinden in
de hoofdstad Paramaribo, maar er zijn ook hier en daar afdelingen in de districten.
Bij de behandeling van de groepen houden wij de volgorde van ontstaan aan.
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Pernatan Adat Djawi Suriname (PADS)
De groep Pernatan Adat Djawi Suriname (PADS) begon in 1973 een eigen centrum
aan de Kastiestraat in Ramgolam. De naam van de organisatie betekent: Javaanse
Adatorganisatie van Suriname. Artikel 2 van de statuten van de PADS (ARS 1980:
23) geeft als doel van de organisatie aan ‘de beoefening en prediking van de
boeddhistische religie voor de Javanen in Suriname’.
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De PADS houdt haar gebedsbijeenkomsten en meditatietijden in een bescheiden
maar fraai centrum. Daar is ook een ruimte voor studie en conferenties. De PADS
is van plan er een internaat te bouwen, maar zover is het op dit moment nog niet. De
PADS noemt zichzelf een boeddhistische organisatie waarin de nadruk wordt gelegd
op het innerlijke leven van de mensen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de
term buda in het Javaans niet alleen staat voor het boeddhisme. Met dit woord duiden
de Javanen ook dikwijls op de sterk door boeddhisme èn hindoeïsme beïnvloede
cultuur op Java voor de komst van de islam (Pigeaud 1938: 46).
In 1984 veranderde de PADS haar naam in Pernatan Adat Djawi Rasul Suriname
(Adat-organisatie van de Javaanse profeten in Suriname - PADRS) (ARS 1984: 76).
De belijdenis van Djawi Rasul (Javaanse profeten) verwijst naar een lijn met de
Arabische islam. De PADRS heeft volgens eigen zeggen meer dan duizend leden.
Zij heeft een pengulu (officiële huwelijksbeambte) en is nu een mengeling van
hindoereligie met een verering van Siva en Durgā), de islam, omdat zij de geboortedag
viert van de profeet, boeddhisme en javanisme. De PADRS leest primbons. De
organisatie heeft een hiërarchie van priesters en assistent-priesters (De Ware Tijd 31
december 1982 en 25 maart 1988). De geestelijke leider heet imām en de volgelingen
modin, beide Arabische begrippen.
De invoering en het gebruik van enkele Arabische woorden verraden een
toenemende islamitische invloed. Dat maakte dat een deel van de leden de PADS
verliet. Zij waren van mening dat de vernieuwingen in strijd waren met de essentie
van het javanisme. De uitgetredenen vormden een nieuwe groep met een centrum
aan de Rukunweg (Nieuw-Weergevondenweg, Wanica). Deze groep heet Pernatan
Adat Djowo Sunaring Muljo Sedjatie Suriname.

Pernatan Adat Djowo Sunaring Muljo Sedjatie Suriname.
De naam Pernatan Adat Djowo Sunaring Muljo Sedjatie Suriname: betekent Javaanse
Adat-organisatie tot het Stralen van Waarachtige Verhevenheid in Suriname. Artikel
2 van de statuten van 1980 omschrijft het doel van Sunaring als volgt: ‘de beoefening
en prediking van adat djawi, precies zoals de praktijk nu is’ (De Ware Tijd 13 april
1999). Adat djawi betekent ‘Javaanse adattraditie’.
De groep groeit, heeft drie guru's, en wat de leden noemen een synagoge: een
driemanschap van leiders. De groep raadpleegt de primbon Sangkan Paraning
Manungsa. De titel betekent: oorsprong van de mensen, maar wat de inhoud is van
deze tekst en wanneer zij geschreven is, is onbekend. Nieuwe leden ondergaan een
sumpah. Dat is een doop met kokosnoowater en melati (jasmijn). Sunaring heeft
meer dan 600 leden, zowel mannen als vrouwen. Er wonen ook leden in de districten,
zoals in Moengo, waar de vereniging een centrum heeft in de wijk Linpasi, de Sanggar
Kamoelijan Djati (Tempel van de waarachtige verhevenheid).
Sunaring onderhoudt sasi suro, het nieuwjaar van de Javaanse kalender. De datum
van dit nieuwjaar is 16 april.5. De leden vasten dan twee weken na nieuwjaar en leven
op water en rijst (zie voor vasten: Gooswit & Karijopawiro 1997).
De groep werkt samen met twee andere Javaanse organisaties, Bangun Pangujupan
Desso (Bouw en Inwijding van de Dorpsgemeenschap) (ARS 10 mei 1985, nr. 38)
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en Carita Wujud Ngesti Tunggal. Bangun Pangujupan Desso is een sociaal-culturele
organisatie en Carita Wujud Ngesti Tunggal is een andere javanismevereniging. In
samenwerking met deze laatste organisatie doet Sunaring pogingen een federatie te
vormen van alle javanismegroepen.
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Pusat Pirukunan Djowo Suriname (PPDS)
De naam Pusat Pirukunan Djowo Suriname (PPDS) betekent: Centrum voor Javaanse
Harmonie in Suriname. Dat centrum staat aan tie Louiselaan in de wijk Combé. De
PPDS wil streven naar eenheid van leven, in het bijzonder via kejawen. De PPDS is
officieel van 1980, maar was daarvóór ook al actief.
Artikel 3 van de statuten van de PPDS, die echter nooit gepubliceerd zijn, heeft
het wat het doel betreft over het behoud en de verspreiding van de Javaanse adat.
Artikel 4 zegt dat de PPDS dat wil bereiken via de zoektocht naar de waarheid van
het Javaanse hindoeïsme op basis van de goden van de trimūrti, Brahmā, Śiva en
Vi
u en de verspreiding van de heilige boeken van het Javaanse hindoeïsme: de
primbons, de surats, de babads en de hindoeïstische epen Mahābhārata en Rāmāya a.
Leden moeten volgens de Javaanse adat leven, of door die persoonlijk te aanvaarden
of door geboorte in een familie met adatgewoontes. De PPDS viert wesak, de
geboortedag van Boeddha. Dat is tegelijkerijd het moment van de hoogste verlichting
en het vertrek van Boeddha. Voor de leden van PPDS is de adat cultuur, een manier
van leven. De volgende stap is de esti adat, de esthetische dimensie van adat, en de
derde stap is eigenlijk pas de religie.
De zeven elementen van leven zijn: de haren, het bloed, het lichaam, de beenderen,
het merg, de aderen en de spieren van de mens. Zij vormen de basis van de adat. De
leer van sapta dharma (zeven plichten) van de PPDS is hierop gebaseerd. Religie
moet de mens tot God brengen. Het kan niet zo zijn dat men lid is en verder niets
doet en niet in de activiteiten participeert. Het logo van de PPDS is een driehoek,
binnen een driehoek en dan weer in een driehoek. Dat betekent verleden, heden en
toekomst, of het duidt op de vier richtingen van een kompas: aarde (zwart), water
(wit), lucht (geel) en vuur (rood).
De PPDS is zeer geïnteresseerd in getallensymboliek. De maanden hebben 29 of
30 dagen, samen 355. Dat is de drie-eenheid en de vijf elementen. Als je 355 optelt,
kom je tot 13 en dat is 1 en 3, samen 4, de vier elementen.
De mythische vogel garuda in het wapen van Indonesië heeft 17 vleugelpennen,
hetgeen duidt op de 17de augustus 1945, de dag van de staatkundige
onafhankelijkheid. De 45 deeltjes van de nek van de garuda hebben betrekking op
1945.
De PPDS beklemtoont de kwaliteit van de leden en legt nadruk op training,
meditatie en studie van de heilige boeken. Dus dat betekent kennis van Hindi,
Sanskriet, theologie en filosofie. De verschillende stadia van leerlingschap zijn:
assistent-prachrak, prachrak, hoofd-prachrak, assistent-pandit, pandit en leider van
de pandits.
De cursus duurt twee jaren, maar kon in 1999 vanwege de socaal-economische
situatie van het land geen voortgang vinden. De groep is wel steeds bezig met
trainingen: voor meditatie, voor de verinnerlijking van het leven, voor de openheid
naar God, en voor de ander in jezelf. Het hindoekarakter komt naar voren als de leden
elkaar groeten met de anjali; een groet waarbij men de beide handen tegen elkaar
plaatst en tegen het voorhoofd. Tijdens de meditatie en de oefeningen daartoe zit
men in de yogahouding.
De PPDS is ook Javaans met het sajen-offer, de slametan (een rituele offermaaltijd)
en Javaans nieuwjaar. De PPDS heeft geen contacten met hindoegroepen als de
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Sanātan Dharm, de Ārya Samāj en de Gayatri Parivar Suriname. De PPDS heeft
onderafdelingen in de districten, in Moengo, Sorgvliet, Tamanredjo, Lelydorp en
Saramacca, die volgens de leiders in totaal enkele duizenden leden tellen. De overheid
gaf de PPDS verlof een eigen huwelijksbeambte aan te stellen en op 5 oktober 1984
werd de eerste pengulu of bedienaar van het religieuze huwelijk, geïnstalleerd.
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Het doel van PPDS is goodwill te verspreiden onder de mensen en de openbaring
van God, de Almachtige, de Maha Kuwasa, bekend te maken. Daarnaast bidt men
voor de hele wereld, vooral tegen de slechte geesten en met als doel de voorouders
tot in het nirwana te brengen. Een gebed begint met: ‘God laat mij een wayang in
uw hand zijn’. Mannen en vrouwen zijn lid van de PPDS, gewone mensen met een
intensieve feeling voor de Javaanse taal en cultuur, de adat. Familie-omstandigheden
maken dat de PPDS momenteel niet actief is.

Pendidikan Ilmu Kebatinan Ngesti Tri Murti
Een tak van de PPDS is de groep Pendidikan Ilmu Kebatinan Ngesti Tri Murti
(Onderricht in de Leer van de Geestelijke Verlichting van de Trimūti) (De Ware Tijd
16-4-1999). De groep heeft een eigen opvatting over wat zij noemen Ehadpon Sasi
Suro Tanggal I Taun Klabang, het nieuwjaar van de Javaanse kalender. Voor haar
was 17 april 1999 de dag van het nieuwe jaar 1921 en bij die gelegenheid wenste de
groep de totale Surinaamse gemeenschap een Slamet Tahun Baru 1921 (gelukkig
nieuwjaar 1921) (De Ware Tijd 16 april 1999).
Deze groep baseert zich op een boek met de titel Wali Sanga. Met de wali sanga
zijn negen heilige mannen bedoeld die volgens de Javaanse traditie in de vijftiende
en de zestiende eeuw als eersten de islam op Java verkondigden (Ricklefs 1983: 9;
Steenbrink 1994: 29). Verschillende van deze figuren hebben een sterk legendarisch
karakter. Volgens dit boek echter waren de wali sanga geen verkondigers van de
islam, maar kwamen zij samen om op de komst en toenemende invloed van de islam
op Java een passende reactie te geven. Zij zouden in hun geestelijke lichamen de
waarde van het Javaanse erfgoed hebben samengebracht om die te bewaren voor de
toekomst. Een van de belangrijkste zaken die zij wilden vasthouden is de opvatting
dat de mens uit twee delen bestaat, een geestelijk en een materieel, en dat hij een
onzichtbare intelligentie heeft. Beelden en symbolen, gedachten en de recitatie bij
de meditatie geven de mensen een sterke kracht. Dat is vooral de denkkracht. De
mens dient daarom rustig en kalm te zijn want verwarring komt van gehaastheid,
zenuwachtigheid. De mens moet het van de stille kracht hebben.

Buddha Dharma Suriname (BDS)
De volgende groep die wij bespreken is de Buddha Dharma Suriname (Boeddhistische
Religie van Suriname) aan de Tawajariweg in Lelydorp. Er wonen ook leden in
Wageningen en Nickerie. De BDS wil de sociaal-culturele en religieuze welvaart en
de eeuwige redding bevorderen van haar leden. De BDS wil de dharma, de heilige
leer, verspreiden en wel gemengd met de Javaanse tradities van Suriname. Het
hoofdaccent ligt op meditatie en concentratie volgens de leer van Boeddha. Er is
weinig ruimte voor riten en ceremonies. Deze groep heeft dus een ander karakter
dan de twee vorige en de nog te behandelen groepen, maar is ook een erfenis van
Java. Hel centrale punt van de dharma van de BDS is de naleving en verspreiding
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van de leer van de Boeddha. De groep bestudeert als heilige boeken de Dhammapada,
de pakems en de primbons, het Mahābhārata en de Manikmaya. De Dhammapada is
een verzameling spreuken van de Boeddha van onbekende datum, maar wel al heel
oud (Kaviratna 1985: XXVIII-XXX). Een pakem is een handboek met wayang
verhalen. En de Manikmaya is een Javaanse tekst geschreven rond 1700. De tekst
vertelt allerlei mythen, onder andere over het ontstaan van de cosmos en over de
Dewi Sri, de godin van de rijst. De Manikmaya doet dat in een hindoeïstisch gewaad
met daaraan een islamitisch randje (Pigeaud 1967, deel I: 154).
De kleine groep leden leeft volgens de Javaans-boeddhistische traditie, die zij
buddha jawi noemt. Ze is bereid offers voor de ge-
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meenschap te brengen. De religieuze leiders heten lama. Dat zijn de ouderen die een
lange ervaring hebben in meditatie en vasten. De gewone leden heten arhat. Het doel
van de BDS is te zoeken naar de waarheid, en dat in groepsverband. De groep wil
een gebouw (sanggar) voor mannen en een gebouw (sanggar) voor vrouwen om
daarin voor langere tijd bijeen te kunnen blijven voor meditatie en uitwisseling. De
BDS is zeer bescheiden en neemt de tijd voor uitbreiding. Het gaat vooral om eigen
levensverdieping op basis van de tradities. De BDS viert nieuwjaar, in haar kring
surat geheten, en houdt in de oogsttijd van de rijst slametans voor Sri Dewi, de godin
van de rijst. Maar het uiteindelijke doel is bhakti, de toewijding aan en overdenking
van de verhalen over de Boeddha en de ethische adviezen gegeven in de Wulangreh,
een Javaanse tekst geschreven door Pakubuwono IV, die van 1788 tot 1820 vorst
was van het Javaanse rijk van Surakarta (Pigeaud 1967, deel I: 108; Robson 1990:
4). Het is voor het leven belangrijk de balans te kennen tussen goed en kwaad. Lijden
is het gebrek aan kennis. De leden geloven in reïncarnatie en de leer van het karma.
De groep houdt niet van de Arabische islam en ziet uit naar een universeel idee van
religie.

Rahayu Purnama Kasedan Djatie (RPKS)
In 1982 kreeg de Rahayu Purnama Kasedan Djatie (Waarachtig en Volledig Geluk
bij het Sterven) in Dijkveld goedkeuring van haar statuten van de Surinaamse
overheid. De groep heeft een boeddhistisch karakter maar leest ook de primbons en
de babads. Het sajen-offer, het wayangspel en de slametan zijn normale zaken voor
de groep. Een doel van de groep is om mensen ervan bewust te maken dat ze niet
zomaar lid hoeven te worden van de islam, maar dat ze vrij zijn een eigen keuze te
maken voor een heilig en religieus leven, voor het javanisme, om in vrede en
verdraagzaamheid met elkaar te leven.
De RPKS heeft een sociaal-culturele tak: de Pamuda Rahayu Sedjati (Jongeren
van het Waarachtige Geluk) met een eigen vlag en logo. In maart 1999 en februari
2000 organiseerde ze een bersih desa (rituele reiniging van het dorp) met wayang
onder leiding van de dalang Pak Kiban, en bij die gelegenheid ook een kenduren,
een slametan.
De groep gelooft het verhaal van de reus Djowottodjencar van Java. De reus had
een ontmoeting met prins haji Sokko, die de reus vroeg zijn tulband uit te rollen. De
reus lette niet op en viel achteruitlopend in een ravijn en veranderde toen in een witte
krokodil, die tot heden Java onveilig maakt. Prins haji Sokko gaf de adat aan Java
en werd de eerste koning daar (De Ware Tijd 19 oktober 1984). Verhalen over haji
Sokko, die trouwens meestal Aji Saka wordt genoemd, doen op Java al eeuwen in
verschillende versies de ronde. De kern daarvan stamt nog uit de tijd van voor de
komst van de islam (Pigeaud 1967, deel I: 74-75; deel III: 165-166; 1980: 192; Hefner
1985: 126-129, 137-138).

Sapta Dharma Suriname
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Dan is er de Sapta Dharma Suriname. De groep Sapta Dharma (de zeven plichten)
stamt uit de tijd voor de staatkundige onafhankelijkheid, is ontstaan na de PADS,
maar is pas officieel als zodanig erkend in 1989 (ARS nr. 73; zie ook: Gooswit 1990:
49).
Het doel is het behoud en de verspreiding van de leer van de sapta dharma en de
Javaanse tradities in Suriname. Het tweede doel is de onderhouding van de leer van
de pustaka (de heilige boeken), namelijk de primbons, de pakems, de Wedhatama,
de Wulangreh, de Manikmaya, het Mahābhārata, het Rāmāya a en tenslotte het
Bhagawadgītā. De Wedhatama is een Javaans ethisch geschrift uit de negentiende
eeuw (Robson 1990: 4). Het Bhagawadgītā komt uit India en stamt vermoedelijk uit
de tweede of derde eeuw voor Christus. Het
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bevat een gesprek tussen Arjuna en K
rechtvaardigheid.

a over de zin van de strijd voor de

De sanggar van de Pernatan Adat Djowo Sunaring Muljo Sedjatie Suriname aan de
Nieuwweergevondenweg in Wanica

De groep is zoals de voorgaande, gericht op de ontwikkeling van het innerlijke op
basis van de Javaanse tradities van meditatie, verbeelding en gemeenschappelijk
leven. De groep maakt studie van de oude Javaanse taal met zijn oude letterkarakters.
De leiding van de guru geeft zelfvertrouwen en innerlijke groei.
De groep is klein, met. groepen in de districten en wel te Kampong Baru en
Tamanredjo. Ze houdt niet erg van publiciteit, legt nadruk op de kwaliteit van het
leven en wil met andere javanisme-groepen samenwerken. De dichter in de
Surinaams-Javaanse taal, J.R. Hardjoprajitno Surianto, was de initiatiefnemer van
Sapta Dharma in Suriname. Sapta Dharma Suriname gaf via connecties en de
onderafdeling in Nederland een boek uit over haar liturgie, gebeden en ceremoniën.
Sapta Dharma Commewijne heeft enkele onderafdelingen in Meerzorg, en Tamanredjo
I en II, die weer contacten hebben met de groepen in Saramacca en de groep Sunaring
aan de Rukunweg, Paramaribo.
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Carita Wujud Ngesti Tunggal (CWNT)
De Carita Wujud Ngesti Tunggal (Overlevering van de Waarheid over de Ene)6. is
vooral in het Paradistrict opgekomen. Het thema is: levend in eenheid volgens het
werkelijke en wezenlijke woord. Haar statuten zijn op 17 mei 1991 goedgekeurd
door de overheid. De CWNT omschrijft in artikel 2 van haar statuten haar doel: ‘De
belijdenis van de Javaanse leer, het sociale welzijn en de eeuwige bevrijding van het
Surinaamse volk in het algemeen en dat van de leden in het bijzonder en tegelijk de
bevordering en verspreiding ervan door de onderhouding van de vijf uitgangspunten
van de Javaanse leer, namelijk
1. de zorg voor het lichaam, fysiek en geestelijk (het geestelijke heeft als basis het
geloof in de Ene en Almachtige),
2. de zorg voor de voortplanting,
3. de zorg voor de gemeenschap,
4. de zorg voor de arbeid, en
5. de zorg, eerbied en liefde voor de schepping en schepselen.’
De CWNT houdt regelmatig bijeenkomsten, maakt studie van de Javaanse religie
en cultuur, werkt samen met andere groepen, maar heeft tot heden geen eigen sanggar,
gebouw of openbaar centrum. De groep heeft een raad van priesters van minimaal
zes leden gedurende vier jaren. Deze raad is door het bestuur gekozen en moet haar
adviseren wat religieuze zaken betreft.
Deze richting van het javanisme is over heel Suriname verspreid en is populair.
Haar standpunt is om met iedereeen samen te werken. Op een kenduren ter
gelegenheid van een begrafenis bad een guru van CWNT tot Allah Bapa (God de
Vader) en met gevouwen handen zoals christenen doen.
De CWNT kreeg in 1997 verlof van de overheid om op eigen wijze huwelijken
te sluiten door een pengulu (De Ware Tijd 24 juli 1997). Volgens informanten van
de groep is 15% van de Javanen volgeling van kejawen. Voor de leden is duidelijk
dat de oostbidders onder de Javanen helemaal Arabisch zijn en de westbidders voor
80% Javaans en 20% islamitisch zijn. Met oostbidders worden Javanen bedoeld die
na hun komst in Suriname de richting van de salāt aanpasten aan de nieuwe situatie
in hun nieuwe vaderland, omdat Mekka vanuit Suriname gezien in het oosten ligt.
Westbidders zijn Javanen die vasthouden aan de gebedsrichting van Java, want op
Java moet men voor Mekka de blik naar het westen wenden.

Pusat Agami Kedjawen Suriname
De meest recente groep Pusat Agami Kedjawen Suriname (Centrum van de
kejawen-religie in Suriname) stelt dat zij het echte, authentieke Javaanse geloof
belijdt. Dat geloof wil zij graag in Suriname verspreiden. Volgens deze groep gaat
de kejawen, zoals zij het kernbegrip aanduidt, terug naar de tijd voordat de
hindoeïstische, boeddhistische en later de islamitische invloed op politiek-cultureel
vlak in Java bepalend werden. Kejawen is fundamenteel en gaat terug naar de tijd
van de dynastie van koning Joyobhoyo van Kediri op Java. Daar heeft naar de
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opvatting van deze organisatie het heilige boek Pohohodjodo Nyohojoyoboyo, ook
Layang Joyoboyo genoemd, haar oorsprong en daar is het dankzij een van de
koningszonen bewaard gebleven. Dr. Raden Mas Jusak Rusdiono Basuki, die zichzelf
als een nakomeling van deze dynastie beschouwt, heeft dit boek recentelijk
gepresenteerd. Dat veroorzaakte in diverse javanistische kringen opschudding, in
het bijzonder ook in de kraton (het hof) van Yogyakarta.
Deze kejawen-groep heeft een achtpuntige ster als symbool. Dat verwijst naar de
acht geboden van de leer. De organisatie belijdt één God, Gusti geheten, en zijn
profeet is Josono, aan wie de leer geopenbaard is. Zij heeft verder een eigen schrift,
die zij het tyarakan noemt, en de taal heeft zes niveaus, van ngoko tot krama en
ngawi
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gaïb. De jaartelling begint 4368 jaar vóór Christus en het is dus nu het jaar 6372.
Het tyarakan is het traditionele Javaanse schrift waarover eerder in dit artikel werd
gesproken.
Voor deze groep kejawen-aanhangers neigen de andere javanisten te veel naar het
boeddhisme, het hindoeïsme en de islam. Zij zijn dus niet echt authentiek en
oorspronkelijk. Er is volgens deze nieuwe groep onder leiding van S. Kromoredjo
hoop, want de weg van de oorsprong ligt nu pas open (Negara Express januari 2000:
22-23). De groep is nog erg nieuw, maar heeft, naar eigen zeggen, toch aanhangers
in het hele land. De leiding pakt de groei voorzichtig aan en zoekt in feite geen
problemen met de andere groepen die het javanisme belijden.

Federatie
We hebben al aangegeven dat enkele groepen een onderling verband wilden leggen.
In 1996 namen jongeren van de javanistengroep van Dijkveld daartoe de eerste
stappen en in 1997 sloten leden van Libanonweg en Lelydorp zich hierbij aan. Op
21 februari 1999 is op een gezamenlijke vergadering in Sidodadi, Saramacca bij
Bapak Patno Kromokarijo besloten een federatie op te richten. De statuten zijn in
gezamenlijk overleg gemaakt en op 11 januari 2000 goedgekeurd door de overheid
(no. 8166/99). Ze zijn op 15 februari 2000 gepubliceerd in het Staatsblad van de
Republiek Suriname (no. 13).
Gekozen is voor de neutrale naam Nyawiji Agama Jawa Suriname (Unie van de
Javaanse godsdienst in Suriname - NAJS). Er zijn twaalf organisaties bij aangesloten.
Dat zijn de bovenvermelde en hun subafdelingen in de districten, met uitzondering
van de nieuwste kejawen-groep. In de eerste brochure van de federatie wordt de
levenshouding van het javanisme als volgt omschreven
1. het geloof in de Ene en Almachtige,
2. de traditie die Javanen gebruiken bij ceremonieën als geboorte, huwelijk en
overlijden (levenscyclus),
3. de cultuur die tijdens deze ceremonieën wordt gebruikt zoals gamelanmuziek,
Javaanse dansen enz.,
4. de Javaanse taal en het Javaanse alfabet (het hanatyaraka),
5. gotong royong (samenwerken, sociaal bewegen) waarbij men elkaar helpt vooruit
te komen, en
6. het naleven van religieuze ceremonieën op bepaalde dagen van het Javaanse
kalenderjaar zoals de geboortedag, bij verhuizing enzovoort.
De agama jawa gaat ervan uit dat alle religies goed zijn maar dat de manier van
belijden voor ieder verschillend is: ‘Door hun Godsidee en de scheppingsverhalen
hebben wong agama jawa (de mensen die het javanisme belijden) bepaalde
opvattingen over het individu en zijn plaats in het universum’ (p. 6).
Verder legt de brochure de ‘eenheidsbeleving naar het werkelijke woord en de
maatschappij’ uit. De grote wereld bestaat uit lucht, vuur, water en aarde (natuur)
en de kleine wereld (van de mens) uit adem, bloed, merg en vlees. De grote wereld
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wordt door drie kenmerken beheerst: rila (overgave): narima (aanvaarding) en sabar
(geduld).
De mens is geroepen door oefeningen, door een strenge en vrome levenswijze en
door onthouding van alle zingenot te leven om zo het uiteindelijke doel te bereiken.
De vijf principes van de leer hebben we eerder al vermeld bij de Carita Wujud Ngesti
Tunggal. De eigenschappen die elk land, regering en gemeenschap dient te volgen
zijn: sasangka (gelovigheid); sarjana (scherpzinnigheid); sujana (wijsheid); sudibya
(innerlijke sterkte); wijaja (onpartijdigheid); suteja (edelheid) (p. 11).
De NAJS heeft naast de brochure in 2000
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ook een beleidsplan, statuten en het gebedsboekje Pamudji uitgegeven. De NAJS
wil zich profileren. Nu heeft na de wettelijke erkenning door de overheid, de erkenning
door de overheid van sasi suro, hun nieuwjaar op 16 april, als nationale feestdag
hoge prioriteit. De NAJS zegt het vooral van de jeugd te hebben en ziet zichzelf als
de derde generatie van de Javaanse immigranten.
In het voorgaande ging het, behalve bij de Pusat Agami Kedjawen Suriname, om
officieel geregistreerde kejawen-groepen, die in de zin van het Surinaamse recht
rechtspersoonlijkheid bezitten. Enkele hebben onderafdelingen in de districten. Alle
groepen hebben, of ze nu hindoeïstisch zijn, boeddhistisch of gekleurd met een
vleugje islam, het karakter van kejawen: iets Javaans met aandacht voor de
ontwikkeling van het innerlijke geestelijke leven van de mens en van groepen van
mensen.
In dezelfde tijd werden eveneens vele Javaanse islamitische organisaties opgericht
en wettelijk erkend. De institutionalisering van de Javaanse islam in Suriname gaat
voort, zelfs meer dan die van de islam van de Hindostanen. Het kan zijn dat juist
deze sterke en voortdurende publieke organisatie van de Javaanse islam mede een
aanleiding vormt tot zelforganisatie van mensen die iets anders willen en naar een
andere levensoriëntatie uitzien.

Betekenis
Natuurlijk roept agama jawa binnen de Javaanse bevolkingsgroep reflectie op. De
nadruk op de eigen identiteit gaal verder dan de verworven rechtmatige plaats in de
jonge Surinaamse samenleving als een etnische groep. Binnen de eigen groep gaat
het nu om de kwestie: wie is Javaan en welke identiteit correspondeert daaraan. De
‘javanisatie’ van de Surinaamse samenleving lijkt voltooid, maar nu komt NAJS met
nadere vragen over de eigen in Suriname gegroeide etniciteit en identiteit. Javanisme
kan dan een nieuwe stroming zijn die weldadig binnen en buiten de eigen groep kan
werken.
De organisaties zeggen dat het ledental tussen de 5.000-20.000 ligt. Er zijn ons
geen definitieve getallen bekend. In kringen van agama jawa geldt dat de islam
gewelddadig in Java te werk is gegaan, bijzonder tegen de vrouwen en dat daarom
de islam niet populair bij hen is.
De javanist Sapto Sopawiro, stichter van Carita Wujud Ngesti Tunggal, heeft in
het tijdschrift Negara Express op basis van het boek Een Javaanse Levenswijze dat
in 1973 werd gepubliceerd door de Nederlandse dominee Suffridus de Jong een serie
artikelen geschreven (Uitgebreid over de betekenis hiervan Steenbrink 2002: 106).
Op die manier is er minstens binnen de Javaanse kringen gelegenheid zich te laten
informeren over de vrij recente beweging van javanisme (met contacten met
javanistengroepen in Indonesië). In Suriname is bovendien de spirituele beweging
Subud van de Javaan Sumohadiwidjojo bekend.7. Daarnaast zijn in Suriname meer
groepen die zoeken naar levensverdieping naast de bezigheden van het gewone leven,
onder hen de Mechanics, de Forestery en de Rozenkruisers. In die zin is de NAJS
een goede aanvulling en alternatief, in het bijzonder voor de Javanen.
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De aandacht van de aanhangers van het javanisme voor levensvragen en voor
levensbeschouwelijke vorming geeft kwaliteit aan hun organisaties en geeft die een
eigen waardevol karakter voor de samenleving.
Een karakteristiek daarvan is de authenticiteit van de weg die samen gezocht wordt.
De nadruk op communicatie en op het groepsverband is van grote waarde in een jong
land met een verscheidenheid aan inzichten en opties. De zin en onzin van leven is
pas in reflectie en overleg na te trekken en die weg gaan mensen in de samenleving
met toewijding en toeleg. Het is van grote waarde dat dit kan gebeuren. De na-
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druk op zelfredding, zelfbevrijding is belangrijk in een samenleving waar gedurende
lange tijd rechten van mensen geschonden zijn en waar door slavernij, contractarbeid
en neokoloniale opties zo dikwijls sprake is geweest van dehumanisering. Dat geeft
waarde aan zin en levensvisie. Een dergelijke beweging is een constituante voor de
samenleving. De weg gaat terug naar de traditie om toekomst uit te tekenen.
Materialistisch leven wordt, zoals eerder opgemerkt, niet zo hoog geacht. Men kiest
liever voor innerlijkheid en bescheidenheid, harmonie en inzet.
Kejawen of javanisme heeft materiaal voor andere religies en roept op tot reflectie
door na te denken over de fundamenten van leven en welzijn. Vele christelijke kerken
hebben nog steeds de karakteristiek zich waar te moeten maken via instituties,
gebouwen, projecten: de daad bij het woord voegend. Maar de ontwikkeling van
authentiek geestelijk leven schiet er wel eens bij in. Vandaar dat het javanisme een
correctie kan betekenen en in ieder geval een uitdaging is om eens naar andere grenzen
te kijken.
Javanisme heeft dogmatische basisgegevens en ook ethische handreikingen voor
elk moment en voor iedereen. Dat is een netwerk voor welvaart en welzijn, op eigen
kracht, met eigen inzicht en inzet. Het gaat dan om solidariteit, zorg voor het milieu
en de biodiversiteit, respect voor alle leven geschapen voor en met de mens. Daartoe
wordt gebruik gemaakt van etiologie (de verhalen in mythevorm over het ontstaan
van leven, het schrift, de muziek en de kalender). Bovendien bestaat in het javanisme
grote waardering voor wijsheid en ervaring en is men dankbaar voor het leven en
voor medemenselijkheid.

Toekomst
We hebben al naar voren gebracht dat de opkomst van het Surinaamse javanisme
wellicht het gevolg is van de sterk op de voorgrond tredende organisaties van de
Javaanse islam gedurende de laatste decennia. Daarnaast ontstaan voortdurend nieuwe
partijpolitieke groepen en sociaal-culturele verenigingen van Javaanse snit. De groep
is dus intern erg in beweging, duidelijk bezig met de constructie van identiteit
temidden van andere kleinere en grotere bevolkingsgroepen. Misschien is ook de
duidelijk publieke aanwezigheid van de pinksterbeweging en andere nieuwe
christelijke groepen, waar ook wel Javanen in participeren, een belangrijke uitdaging
om de eigen identiteit nader te bepalen. Wellicht is, gezien het ledenbestand, ook
een oorzaak dat de bestaande Javaanse politieke partijen, die een islamitische signatuur
hebben, eenmaal in machtsposities toch niet de belangen van Javanen bevorderen,
of juist schaden. Dat vraagt om serieuze reflectie op de levensbeschouwelijke
grondslagen van de groep, juist ook tegen de achtergrond van de situatie binnen de
andere bevolkingsgroepen die wat dat betreft eveneens steken laten vallen. Misschien
is er sprake van een parellel met de belangstelling voor winti, waardoor de identiteit
van de Afro-Surinamers nader bepaald wordt. Het zou ook zo kunnen zijn dat alle
emancipatie en sociale stijging toch nauwelijks iets voor grote groepen Javanen
betekend heeft en dat die nu op zichzelf teruggeworpen zijn. De tendens van het
Surinaamse javanisme om religieuze velden gescheiden te houden, zoals bij winti
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en de inheemse religie, is opvallend: er vindt geen duidelijke vermenging plaats,
zoals bij voodoo, santería of de Shouters Baptists elders in de Caraïben.
Waarom dat in Suriname gaat zoals het gaat is nog niet goed onderzocht. Het zou
kunnen zijn dat de koloniale overheid, die een gedoogpolitiek volgde zodat de
bevolkingsgroepen in staat waren het eigen religieuze veld en culturele erfgoed der
vaderen toch levenskansen te geven, dat onbewust of bewust in de hand ge-
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werkt heeft. Misschien is ook de mogelijkheid de eigen taal te blijven gebruiken een
weg naar een eigen wereld gebleven. Studie van de religies en de religieuze fenomenen
in Suriname en hun samenhang kan hier helderheid verschaffen. Daarbij moeten we
ons afvragen of de javanismebeweging de identiteit van de mainstream-Javanen zal
en kan beïnvloeden en die aan het schudden kan brengen. De vraag is bijvoorbeeld
of het machtskartel van politieke en economische macht bovenaan de Javaanse groep
hier last van heeft of gewoon vast in het zadel zit en dat het javanisme niet meer is
dan een beweging vanuit de onderlaag van de groep. Deze vragen geven aan dat we
in ieder geval wat informatiemateriaal hebben om verder te zoeken en te denken.
We denken tevens dat de javanismebeweging onderdeel is van de golfbeweging in
het continue proces van identiteitsconstructie al naargelang de politiek-economische
situatie en de machtsverhoudingen binnen en buiten de georganiseerde religies dat
eisen en daar tevens handreikingen toe geven (zie ook: Gooswit 1994).
De aanwezigheid van kejawen is voor Suriname zeker een instrument voor de
groei van de waarde van de multireligieuze samenleving. Kejawen is een element
voor diepgaande en fundamentele reflectie. Het is een uitdaging aan de Surinaamse
religieuze instituties en is een partner in het totaal. Kejawen is bovendien een voertuig
naar solidariteit en menselijke groei, een aansprekend moment voor de humanisering
van de samenleving waar zo'n behoefte aan is. Want javanisme houdt in: bekering,
processen van zelfreflectie en levensvernieuwing, een constante aandacht voor het
goede en menselijke om zo God te eren. Dat geeft levensvulling en betekent de
vervulling van levenswensen.
De taak van de leden van de kejawen-beweging is te werken aan de
kwaliteitsbewaking van de eigen organisaties en de federatie. Hopelijk zit er waarde
volle continuïteit in en is er een mogelijkheid om een vruchtbaar netwerk voor de
verdieping van religie in de diverse dimensies en aspecten, op te bouwen. Het ziet
ernaar uit dat de javanisten sterk genoeg zijn om weerstand uit eigen en andere kring
te pareren met hun beleving van religie waarin het veel meer om de kwaliteit dan
om de kwantiteit zal gaan.
De nadruk op de dubbele identiteit, etnisch en religieus, kan weldadig werken in
het vaak zo drukke Suriname, hopelijk met een uitstraling over de eigen grenzen
heen.
Ook in 2002 heeft de federatie een plechtige viering van sasi suro georganiseerd.
Jongeren en ouderen hebben daaraan deelgenomen (De Ware Tijd 15 april 2002).
Dat zal binnen en buiten de federatie effect sorteren.
Kejawen-groepen zijn ook in Nederland actief en uiteraard in Indonesië, met name
op Java zelf. We hebben in dit stadium van onderzoek nog geen sprekend en
verhelderend vergelijkingsmateriaal. We kunnen dus geen momenten en elementen
van Surinamisering aanstippen, hoewel dat zeker zal moeten gebeuren. Maar met
het hierboven aangereikte materiaal moet er toch iets van terecht te brengen zijn.
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Joop G. Vernooij studeerde missiologie en antropologie aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen. Hij kwam tijdens zijn verblijf van 32 jaar (1969-2001) in Suriname
veelvuldig in contact met de Javaanse cultuur en religie, met name op Kwatta en
Latour. Hij heeft onderzoek gedaan naar volksreligie in Suriname. Via de media en
artikelen heeft hij daar uitgebreid aandacht aan besteed. In Nederland zet hij dit
onderzoek voort.
Freek L. Bakker woonde in zijn jeugd jarenlang op Java, volgde twee jaar college
Oud-Javaans in Leiden en verdiepte zich daarnaast in de Javaanse cultuur en religie.
Dit was onderdeel van zijn studie in het Balinese hindoeïsme, waarin hij in 1993
promoveerde. Sinds 1995 houdt hij zich voornamelijk bezig met het hindoeïsme in
de Caraïben. Verder is hij zeer geïnteresseerd in het leven en de religie van de Javanen
in Suriname.

Eindnoten:
1. Wij danken Karel A. Steenbrink voor het commentaar dat hij gaf op een eerdere versie van dit
artikel.
2. Suparlan (1976: 317) noemt 1946 als jaar waarin de KTPI werd gesticht. Maar in dat jaar stichtte
Iding Soemita, de latere leider van de KTPI, de Persatuan Indonesia (Indonesische vereniging).
In 1949 vormde Soemita deze om tot een politieke partij met de naam Kaum Tani Persatuan
Indonesia.
3. Het gaat hier om vijf broers die strijden voor gerechtigheid. Het verhaal van deze strijd staat in
het hindoeïstische epos Mahābhārata. Deze naam voor een Javaanse partij laat zien hoe groot
ook vandaag nog de invloed is van de hindoeerfenis. Suparlan (1976: 88-89) vertelt dat deze
vijf broers voor de Javanen symbool staan voor de leden van hun eigen etnische groep.
4. Hij is in 2001 begonnen met het contactblad SURKAJA. Surinaamse Javaanse Katholieken.
5. Interessant is dat hier gekozen is voor een vaste datum in de christelijke kalender, want de
datum in de oorspronkelijke Javaanse kalender wisselt ten opzichte van de christelijke kalender
(Steenbrink, persoonlijke communicatie).
6. Over de stichter van deze organisatie. Sapto Sopawiro, schreef Karel Steenbrink in het vorige
nummer van Oso (zie: Steenbrink 2002).
7. Zie voor meer informatie over deze beweging Sumohadiwidjojo 1959 en Sumohadiwidjo 1991.
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Ludo Jacobs
Wateroverlast en sanitaire voorzieningen in Paramaribo
Wateroverlast in Paramaribo bij regenweer is een steeds terugkerend verschijnsel
dat het woon- en werkklimaat in de stad sterk benadeelt, door enerzijds de directe
fysieke gevolgen voor vervoer en bewoning en anderzijds de negatieve effecten voor
gezondheid en psychische gesteldheid van de inwoners. Om de beleving van de
stedelijke bevolking van Paramaribo omtrent de waterover- last na te gaan heb ik
in het kader van verbetering van het ontwateringssysteem onderzocht welke problemen
de bevolking ondervindt van wateroverlast en hoe ze die problemen ervaren. Omdat
er een directe link is tussen het door fecaliën besmet regenwater en de
volksgezondheid is het ook van belang, hoe de bevolking de sanitaire voorzieningen
in zijn algemeenheid beleeft en wat de klachten en wensen zijn hieromtrent.

Inleiding
Vanaf eind 1998 tot medio 2001 is in Suriname een studie uitgevoerd1. met als doel
het geven van aanbevelingen en richtlijnen voor het zo doelmatig mogelijk aanleggen,
verbeteren en beheren van de ontwateringsinfrastructuur van Groot-Paramaribo. Het
ontwaterings- en rioleringssysteem van deze stad is de laatste decennia namelijk in
verval geraakt, waardoor de kwaliteit van het woon- en werkklimaat is verslechterd.
Er bestaat een directe relatie tussen enerzijds wateroverlast en anderzijds het gevaar
voor de volksgezondheid als gevolg van met fecaliën besmet regen- en/of
oppervlaktewater. Het is van groot belang na te gaan wat voor ideeën ‘de’ Surinamers
hebben over de wijze waarop moet worden omgegaan met menselijke ontlasting en
vuil in het algemeen. Het heeft namelijk weinig zin om bijvoorbeeld een uitgebreid,
ingewikkeld en duur stedelijk riolerings-systeem aan te leggen, wanneer de mensen
geen gebruik maken van (spoel)toiletten in hun huizen, maar eventueel aanwezige
latrines op het achtererf blijven gebruiken.
In mijn onderzoek - een deel van een veel groter project - heb ik getracht inzicht
te krijgen in wat voor overlast bewoners van Groot-Paramaribo precies ondervinden
van overtollig regenwater en hoe zij die overlast ervaren. Daarnaast wilde ik weten
hoe de stedelijke bevolking van Paramaribo dacht over het gebruik van toiletten,
septictanks en latrines. Relevante onderzoeksvragen waren: Wat voor directe overlast
hebben de bewoners tijdens regenbuien en erna? Wat voor directe en indirecte
gevolgen van wateroverlast ervaren de mensen met betrekking tot gezondheid,
(eventuele) economische schade en individueel en/of sociaal welbevinden? Wat zien
de mensen in de wijken als oplossingen van het waterprobleem? Welke sanitaire
voorzieningen zijn bij de mensen aanwezig? Wat vinden de stadsbewoners van het
gebruik van hun eigen toiletten, septictanks en latrines? Geven de mensen de voorkeur
aan toiletten of aan latrines en waarom?
Ik heb deze vragen gesteld aan vertegenwoordigers van elf buurtorganisaties, die
wateroverlast ervaren en die geografisch verspreid zijn over Groot-Paramaribo.2.
Daarna ben ik meer specifiek de situatie in de wijk Pontbuiten gaan bestuderen. Deze
wijk heeft veel water-
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overlast; tevens zijn er relatief veel latrines aanwezig in deze wijk. In Pontbuiten
wonen vooral Creolen en Marrons.

Beleving Wateroverlast
Voor de afvoer van zowel overtollig regenwater als van afvalwater, dat via septictanks
gedeeltelijk gezuiverd is, kent Paramaribo één ontwateringssysteem, bestaande uit
open kanalen (trenzen) en gesloten riolering (het zogenaamde gemengde stelsel).
Gesloten riolering komt in Paramaribo vooral voor in de binnenstad, de omliggende
wijken en de nieuwere woningbouwprojecten. In de overige gebieden wordt het
regenwater en afvalwater opgevangen en afgevoerd via straatgoten en open kanalen.
De gesloten riolering en de trenzen monden uit in open waterlopen, die lozen op de
Suriname rivier, al of niet via het Saramaccakanaal, en vervolgens op de oceaan. Een
speciale karakteristiek van het ontwateringssysteem is daarom de invloed van het
getij. Een deel van het gebied kan namelijk alleen bij laag water onder vrij verval
goed afwateren, terwijl bij hoog water het overtollig regenwater geborgen moet
worden en/of via gemalen moet worden afgevoerd. Het getij heeft dus een grote
invloed op de ontwatering.
Wateroverlast is op de eerste plaats gerelateerd aan het type riolering in de wijk:
heeft de wijk open riolering in de vorm van slootjes voor de huizen langs de kant
van de weg, waarlangs het regenwater en overloopwater van de septictanks wordt
afgevoerd of zijn er in de wijken gesloten, ondergrondse rioolbuizen, die onder vrij
verval afstromen naar grotere watergangen of kreken? Bij de wijken met open
rioleringen (voornamelijk Latour, Latour II en Pontbuiten) lopen veel erven en straten
onder water bij (zwaar) regenweer. De afvoerslootjes zelf lopen hierbij ook vaak
over. Het water is of wordt verontreinigd met overloopwater uit de septictanks en
met fecaliën uit eventueel aanwezige latrines op de erven. Dit overtollige water kan
dagen tot weken blijven ‘zitten’ op (een deel van) het erf, afhankelijk van de duur
van de regenperiode. Soms komt het water ook laaggelegen huizen binnen. Ook
wijken met gesloten riolering (de overige onderzochte wijken of delen ervan) kunnen
bij regenweer last krijgen van het onder water lopen van straten en erven, waarbij
tevens water de huizen kan binnenkomen. Andere vormen van wateroverlast zijn het
niet meer wegstromen van badwater, het via de badkamerafvoer binnentreden van
water en het niet meer kunnen doorspoelen van het toilet. In een enkel geval stroomt
zelfs de toiletpot over, waarbij dus afvalwater met fecaliën de laaggelegen woonruimte
binnenkomt. Gemeten naar de tijdsduur van wateroverlast springen de wijken
Pontbuiten, Latour, Uitvlugt 43 en Hanna's Lust er in negatief opzicht uit, waarmee
niet gezegd is dat de wateroverlast in de andere wijken niet erg zou zijn. De frequentie
van voorkomen van extreme wateroverlast moet hierbij in ogenschouw worden
genomen. Het lijkt erop dat de wijken Plein van 12 mei en Flora A tegenwoordig
relatief weinig wateroverlast hebben bij of na regenweer.
Als gevolg van de wateroverlast wordt het meest het optreden van ziekten genoemd,
zoals diarree, braken, hoesten, koorts, ziekte van Weil, huidziekten en wormziekten.
Ook worden genoemd: het sluiten van scholen of het noodgedwongen thuis moeten
houden van schoolgaande kinderen, materiële schade aan huizen, gevaarlijke situaties
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door kaaimannen (kleine krokodillen) en slangen, die een droog plekje zoeken nabij
of op erven, last van ongedierte bij ondergelopen erven, schade aan kleine
groentetuintjes of de onmogelijkheid groenten te kweken en kippen te houden.
Duidelijk is ook het gevoel van onbehagen als gevolg van de beperking van de
bewegingsvrijheid bij wateroverlast
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op erf en/of straat. Met name kinderen mogen niet op het erf spelen, als dat onder
water staat en mogen niet door het water lopen. Als een ander belangrijk negatief
gevolg voor het individueel/sociaal welbevinden geeft men aan dat men het water
in de badkamer, als dat niet wegstroomt, of op het erf of de straat vies vindt. Men is
erg bang voor ziekten.
Volgens de geïnterviewden zijn de belangrijkste oorzaken van wateroverlast het
verstoppingsprobleem van zowel open als gesloten rioleringen en het gebrek aan
goed en periodiek onderhoud van de rioleringen en watergangen. Deze twee oorzaken
zijn duidelijk aan elkaar gerelateerd. Door veel buurtvertegenwoordigers van wijken
met gesloten riolering wordt aangegeven dat de aangelegde ondergrondse rioolbuizen
naar hun mening te klein zijn.
Veel buurtorganisaties willen een actieve rol bij de oplossing van het probleem
van wateroverlast, maar belangrijker is het leggen van de verantwoordelijkheid bij
de lokale mensen zelf voor enerzijds het dumpen en weggooien van afval, dat de
rioleringen kan verstoppen, en anderzijds het onderhoud van open rioleringen vóór
hun eigen huizen. Zij moeten (meer) bewust gemaakt worden dat het schoon houden
van het milieu in zijn algemeenheid uiteindelijk tot een beter leefklimaat en minder
wateroverlast zal leiden. Met betrekking tot deze bewustwording willen de
buurtorganisaties een belangrijke rol spelen. Ook ten aanzien van het onderhoud van
open rioleringen vóór onbebouwde (‘blote’) kavels willen de buurtorganisaties een
actieve rol spelen, door òf het onderhoud op kosten van de eigenaar uit te voeren, òf
door het gebruiken van de kavels, inclusief onderhoud, voor andere doeleinden (zoals
volkstuintjes of kinderspeelplaatsen). Andere oplossingen die door de geïnterviewden
zijn aangegeven zijn: de reductie van de hoeveelheid afval door het heffen van
statiegeld op plastic pet-flessen van een Surinaamse bottelarij, zodat minder zwerfvuil
in het milieu terecht komt en daarmee minder verstoppingen van de watergangen
optreden. Een oplossing zou ook kunnen zijn het ter plaatse composteren van
verteerbare plantenresten die uit de open rioolslootjes worden gehaald. Een groot
nadeel van deze methode is het stank- en rattenprobleem, dat kan ontstaan. Als één
van de belangrijkste oplossingen van het probleem wordt ook gezien het goed
onderhouden van het gesloten rioleringsstelsel middels een onderhoudsprogramma
door de overheid of een op te zetten ontwateringsautoriteit. Ook zullen meer
technische mogelijkheden, zoals het graven van nieuwe kanalen, het verbreden en/of
koppelen van bestaande kanalen, het plaatsen van extra pompgemalen in het gebied
en dergelijke, bekeken moeten worden.

De Wijk Pontbuiten
Het meer gedetailleerde onderzoek in de probleemwijk Pontbuiten qua wateroverlast
en de beleving ervan geeft de volgende resultaten. Zie ook tabel 1, waarin tevens
een uitsplitsing is gegeven naar de twee grootste etniciteiten in deze wijk.
Het blijkt dat de overgrote meerderheid (88 procent) van de bewoners van
Pontbuiten wateroverlast heeft. Deze overlast bestaat, in afnemende volgorde, uit:
water op het erf (97 procent), het badwater stroom moeilijk weg (21 procent), de
afvoersloot voor het huis loopt over (19 procent), het toilet spoelt moeilijk door (13
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procent), het water komt het huis binnen via deur of badkamer (12 procent) en de
aanwezige latrine loopt over of is vol (7 procent). Als meest belangrijke gevolgen
van wateroverlast worden genoemd het gevoel van beperking van de
bewegingsvrijheid (55 procent), kinderen mogen niet door het water lopen (42
procent), last van één of meer ziekten (36 procent), (huidziek-
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Tabel 1: Samenvatting enquêtes Pontbuiten: aard en gevolgen van
wateroverlast, tevens uitgesplitst naar etniciteit.
Geheel Pontbuiten Uitsplitsing naar etniciteit
Marrons
Creools
DIRECTE
WATEROVERLAST
Water overlast (%) 88

95

85

Water op erf (%),
waarbij:

87

90

85

gehele erf onder
water (%)

12

24

8

Water in badkamer 21
loopt moeilijk weg
(%)

24

20

Toilet spoelt
moeilijk door (%)

13

10

13

Water komt in huis 12
via deur of
badkamer (%)

10

13

Afvoersloot voor 19
huis loopt over (%)

29

15

Latrine loopt
onder/vol (%)

7

14

5

Last van één of
meer ziekten (%),
waarvan:

36

40

41

diarree (en
eventueel braken)
(%)

21

30

24

huidziekten (%)

24

25

32

wormziekten (%)

15

15

21

Hoesten/verkoudheid 18
(%)

30

18

Geen groentetuin of 36
schade aan tuin (%)

40

38

GEVOLGEN
WATEROVERLAST
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Geen kippen of
10
‘schade’ aan kippen
(%)

15

12

Schade aan huis of 34
huisraad (%)

40

38

Gevoel beperking 55
bewegingsvrijheid
(%)

80

56

Kinderen mogen
42
niet door water (%)

60

38

Bron: Onderzoek Ludo Jacobs in de wijk Pontbuiten, januari - februari 2000
Omdat de bewoners meerdere ziekten kunnen opnoemen is de som van de
percentages voor de genoemde ziekten niet gelijk aan 100%.
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ten, diarree, hoesten/verkoudheid en wormziekten door eten van besmet fruit (15
procent).
De uitsplitsing van de onderzoeksresultaten naar de etniciteiten Marrons en Creolen
levert in zijn algemeenheid weinig verschillen in wateroverlast en beleving ervan
op. Bij Marrons loopt wel vaker het gehele erf onder water en loopt vaker de
afvoersloot voor het huis over vergeleken met Creolen; ook loopt vaker de aanwezige
latrine onder water (zie ook volgende paragraaf). Marrons voelen zich meer beperkt
in bewegingsvrijheid door wateroverlast en zeggen dat ze hun kinderen meer
binnenhouden dan Creolen. Ten aanzien van het individueel/sociaal welbevinden bij
wateroverlast valt op dat Creolen meer moeite hebben met vies badwater en vies
water op erf of straat dan Marrons. Ook zijn Creolen iets banger voor ziekten dan
Marrons. Marrons daarentegen hebben meer last van ongedierte in huis of op het
balkon dan Creolen.

Gebruik en Beleving Sanitaire Voorzieningen
Verreweg de meeste huizen in de onderzochte wijken van Paramaribo zijn voorzien
van een toilet met bijbehorende septictank. In Suriname is men in het algemeen ‘heel
zorgvuldig, heel voorzichtig en heel zindelijk’ met het gebruik van toiletten en
septictanks: ‘men maakt er geen grappen mee’. Men is erg gesteld op toiletten
vanwege de netheid en hygiëne. In het algemeen is men tevreden met dit systeem
van toiletten en septictanks, afgezien van enkele uitzonderingen betreffende de lage
ligging van de tanks, in geval men het eigen erf in de loop der tijd heeft opgehoogd.
Andere redenen voor tevredenheid over toiletten zijn: je hoeft niet naar buiten voor
het doen van de behoeften, een toilet is goed te onderhouden/schoon te maken, is
gemakkelijk en geeft meer privacy. Indien men ontevreden over het toilet is, wordt
dat voornamelijk veroorzaakt doordat men, bij onvoldoende waterdruk in het
waterleidingnet, met emmers water moet sjouwen en de ontlasting met het water uit
de emmers moet doorspoelen.
Ten aanzien van het gebruik van latrines blijken er relatief veel latrines of erf-wc's
in de wijken Pontbuiten en Abrabroki te zijn. De door de buurtvertegenwoordigers
genoemde percentages variëren tussen 25 tot 50% voor Pontbuiten en circa 25%
voor Abrabroki. In de andere onderzochte wijken zijn er echter maar weinig (slechts
een handvol) of geen latrines aanwezig. Het gebruik van latrines neemt duidelijk af;
men bouwt steeds meer toiletten en septictanks omdat ‘iedereen toch toiletten wil’.
Vanwege armoede zijn veel mensen, die een latrine hebben, echter vaak niet in staat
om zich een toilet en septictank aan te schaffen. Anderzijds moet men erf-wc's
noodgedwongen accepteren als men een woning huurt. In de huidige tijd van
woningnood is men al lang blij dat men een woning kan vinden ook al is de eigenaar
of verhuurder niet bereid goede toiletten in de huurwoning aan te brengen.
In de wijk Pontbuiten heeft 36% van de onderzochte huizen een latrine op het erf
of een toilet buitenshuis heeft; het percentage van woningen met een latrine is 28.
Verreweg de meeste latrine-bezitters in de wijk Pontbuiten zijn ontevreden over
de latrine. De opgegeven redenen voor ontevredenheid zijn in afnemende mate: je
moet naar buiten om je behoeften te doen, hetgeen vervelend is bij wateroverlast of
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regen of hetgeen 's nachts als onveilig wordt ervaren vanwege de criminaliteit in de
wijk, de aanwezigheid van ongedierte (kakkerlakken, ratten, muizen), angst voor
ziektes door onder water gelopen latrines, een latrine is gevaarlijk voor kleine kinderen
omdat ze in de put kunnen vallen, een latrine geeft stank en is vies en de put raakt
snel vol.
Heel vaak wordt een nieuwe latrineput op het erf gegraven als de bestaande put
vol is. De
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In de wijk Winit Wai: waar is de weg en waar is het kanaal?

Wateroverlast in Pontbuiten: ondergelopen erven en slootjes vóór de huizen
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kosten van leegmaken van de put door een particulier bedrijf vindt men te hoog. In
het algemeen investeert men niet in het verbeteren van een latrine vanwege de hoge
kosten die hiermee gemoeid zijn of men geeft aan dat men niet bereid is veel geld
hier voor uit te geven omdat men in een huurwoning zit.
Met betrekking tot de voorkeur voor toiletten of latrines blijkt duidelijk dat alle
geënquêteerden (met één uitzondering) een watergespoeld toilet prefereren, ondanks
het gedoe met emmers als er onvoldoende leidingwaterdruk is. De redenen voor de
voorkeur zijn hierboven al aangegeven. Het blijkt dat de opmerking van een (Creoolse)
buurtvertegenwoordiger over de ‘voorkeur van de Marrons van het binnenland voor
erf-wc's/latrine’ niet klopt met de door mij gevonden onderzoeksresultaten in
Pontbuiten: alle geënquêteerde Marrons gaven immers de voorkeur aan een toilet.
‘Vroeger hadden Marrons wel andere opvattingen over het zich ontlasten: dit deed
men buiten, in een gat in de grond, achter een boomstam’, aldus een (Marron)
buurtvertegenwoordiger van Hanna's Lust. De verandering om je behoeften te doen
in het toilet binnenshuis, werd aanvankelijk als heel erg ervaren, getuige het verhaal
van diezelfde buurtvertegenwoordiger over een Marron die het (vroeger) heel erg
vond om zijn behoeften te doen in het huis van zijn dochter in Moengo. ‘Als je in
het binnenland je behoeften doet in het huis van iemand anders betekent dat beheksing
van de persoon’, aldus een Marron buurtvertegenwoordigster. Het is echter niet zo
dat men om deze reden latrines ging bouwen toen men in de stad Paramaribo kwam
wonen. Dit was pure noodzaak omdat de gekraakte woningen in Pontbuiten, die
veelal door Marrons werden betrokken, niet afgebouwd waren. Nu zijn de Marrons
‘wel zo'n beetje bekend met het stadsleven en zo’ en hebben ze deze beleving over
toiletten binnenshuis niet meer, zoals ook mijn onderzoeksresultaten van Pontbuiten
aantonen.
Worden de resultaten naar de etniciteiten Creolen en Marrons uitgesplitst dan
blijkt het volgende. Relatief gezien hebben meer Marrons latrines bij hun woningen
dan Creolen (48% versus 20%). In nauw verband hiermee staat het feit dat veel meer
Marrons geen leidingwater hebben in huis dan Creolen (77% versus 40%; veel meer
Marrons vangen regenwater op in grote opvangtanks). Ten aanzien van de latrines
hebben Creolen meer moeite met het naar buiten moeten gaan bij regen of
wateroverlast dan Marrons. Wat betreft andere redenen van ontevredenheid (onder
andere ongedierte, angst voor ziekten, gevaarlijk voor kinderen, stank) zijn de
verschillen gering. Creolen hechten wel (iets) meer belang aan privacy en aan het
gemakkelijke onderhoud van toiletten. Ook is gebleken dat Creolen vergeleken met
Marrons meer op netheid van toiletten gericht zijn, waardoor zij liever geen bezoekers
gebruik laten maken van hun toilet. Marrons daarentegen ontlenen (misschien) meer
status aan het hebben van een toilet, hetgeen zich uit door de wens liever een toilet
te willen hebben voor bezoekers. Marrons graven eerder een nieuwe latrineput als
de bestaande put vol is dan Creolen.

Evaluatie en Aanbevelingen
Veel van de onderzochte probleemwijken met wateroverlast liggen aan het begin
van een lang afwateringskanaal. Bij zware, langdurige regenval kan het water niet
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voldoende snel wegstromen via het afwateringskanaal naar de ver weg gelegen
definitieve lozingspunten, met name de Suriname rivier en het Saramaccakanaal.
Maar ook speelt de verstopping van de gesloten en open rioleringen uiteraard een
rol. Op de tweede plaats zijn er wijken, die een gesloten riolering hebben en die
dichter bij de lozingspunten Surinamerivier en Saramacca-
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Water en drijvend zwerfvuil in een kanaal in Latour/Menckendam
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kanaal liggen. Hier speelt vooral de verstopping van riolering en/of
hoofdafwateringskanaal. Zuid-Paramaribo vormt een probleemgebied hoofdzakelijk
vanwege de lage ligging. De vele aanwezige open rioleringsslootjes blijven vol water
staan, mede vanwege verstopping.
Hieronder worden de belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek gegeven op
individueel, sociaal en institutioneel vlak. Bewustwording van de lokale bevolking
dat men zelf de verantwoordelijkheid heeft voor het schoonhouden van het eigen
leefmilieu is cruciaal om het verstoppingsprobleem van rioleringen tegen te gaan.
Men moet zich bewust worden dat men zo maar niet overal afval kan weggooien. Er
wordt aanbevolen de Stichting voor een Schoon Suriname institutioneel te versterken
en te voorzien van meer middelen om een betere bekendheid te krijgen en meer
bewustwordingsactiviteiten te ontplooien samen met buurtorganisaties, overheid en
de op te zetten ontwateringsautoriteit. Ook het onderwijs zou meer aandacht moeten
besteden aan bewustwording van de jeugd.
Ook wordt aanbevolen een belangrijke actieve rol aan buurtorganisaties toe te
kennen bij de oplossing van wateroverlast, door deze organisaties nauw te betrekken
bij het onderhoud van open en gesloten rioleringen en watergangen. Dit impliceert
een nauwe samenwerking van de ontwateringsautoriteit met de buurtorganisaties.
De ontwateringsautoriteit zou contacten moeten leggen met de bestaande
wijkorganisaties en moeten nagaan hoe de samenwerking vorm kan worden gegeven.
Een stukje bermbeheer kan misschien bij de bewoners zelf gelegd worden, in
samenwerking met buurtorganisaties en de autoriteit.
Tevens is versterking van de bestuurlijke capaciteit van buurtorganisaties
aanbevelenswaardig. Het propageren van een a-politiek karakter van buurtorganisaties
is hierbij een belangrijk aspect om de slagkracht van de organisaties op langere
termijn te waarborgen en te verhogen. In dit kader is het eveneens aanbevelenswaardig
het opzetten van buurtorganisatie in wijken met wateroverlast en die nog geen
wijkorganisatie hebben, te stimuleren. Hiermee kan de participatie van de bevolking
van bottom-up op gang worden gebracht.
Met betrekking tot sanitaire voorzieningen, blijkt dat er een duidelijke voorkeur
is voor toiletten en septictanks vergeleken met latrines. De overheid zou in dit verband
een duidelijk beleid moeten formuleren voor vervanging van latrines door toiletten
en septictanks vanwege volksgezondheidsaspecten en het beleid actief en effectief
moeten uitvoeren met advisering naar de bevolking en controle op de vervanging
van latrines. Bepaalde overheidsinstanties zouden hiertoe institutioneel versterkt
moeten worden. Bij deze vervanging zouden mogelijk ook stimuleringspremies of
subsidie aan de mensen verstrekt kunnen worden.
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Eindnoten:
1. De opdracht voor de uitvoering van het project is door het Ministerie van Openbare Werken
van Suriname verstrekt aan het consortium van de volgende ingenieursbureaus: a) DHV
Consultants, Nederland, b) WL. Delfthydraulics, Nederland, c) Sunecon, Raadgevend
Ingenieursbureau, Suriname en d) Adviesbureau Milieu en Infrastructuur, Nederland. De
projectleiding ligt bij DHV Consultants.
2. Het gaat om de volgende elf wijken: Benie's Park II en omgeving, Pontbuiten, Latour, Flora A,
Latour II (Livorno), Welgelegen. De Nieuwe Weg (Plein van 12 mei), Uitvlugt 42, Geyersvlijt.
Hanna's Lust en Abrabroki.
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Evert van Laar
Philip Samson en zijn verzamelingen
Het is de moeite waard aandacht te besteden aan het leven en werken van een
twintigste-eeuwse Surinamer die voor het culturele en maatschappelijke leven van
zijn land van grote betekenis is geweest. Op twee plaatsen bevinden zich omvangrijke
verzamelingen met archiefstukken en documentatie van hem afkomstig. Die geven
een goede basis om de activiteiten van Philip Samson te reconstrueren.

Inleiding
Philip (in de omgang Phili genoemd) Abraham Samson werd op 28 april 1902 in
Paramaribo geboren als oudste zoon van Abraham Philip Samson (1872-1959) en
Harriët Elisabeth Morpurgo (1878-1945). Zijn vader was apotheker en zijn moeder
een dochter van David Simon Goedman Morpurgo, redacteur van het nieuwsblad
Suriname. Na Phili kwamen nog vijf broers en een zuster, die allen later belangrijke
functies bekleed hebben. Zijn broer Marcus Abraham (Max), geboren op 11 oktober
1904, arts, kwam op 28 februari 1943 in Auschwitz om.
Phili bezocht de openbare Hendrikschool voor mulo en behaalde het diploma op
30 april 1919. Al op 22-jarige leeftijd, op 17 oktober 1924, behaalde hij het radicaal
van praktizijn, zoals vroeger een (niet-academisch gevormde) Surinaamse advocaat
genoemd werd. De kandidaat studeerde bij gevestigde juristen. De vakken waarin
geëxamineerd zou worden waren niet vastgesteld en het examen, af te nemen door
twee praktizijns onder toezicht van een commissie uit het Hof van Justitie, werd maar
een paar keer per jaar afgenomen.
Op 14 november 1924 werd Samson bij het Hof van Justitie ingeschreven. Hij
vestigde zich in Paramaribo. Later leidde hij zelf praktizijns op. Daarnaast was hij
vanaf 1919 surnumerair en van 1922 tot 1929 klerk in 's Lands dienst. Van 1928 tot
1930 was hij waarnemend Landspraktizijn. Hij trouwde op 29 maart 1928 met Hanna
Josephine (Annie) Samuels. Zij was op 23 november 1905 in Paramaribo geboren
en overleed op 19 december 1995 in Amsterdam. Het huwelijk bleef kinderloos.
Samson werd in 1929 gekozen tot Lid van de Koloniale Staten. In 1932 werd hij
tot ondervoorzitter benoemd. Tot 1942 had hij zitting in de Staten. Vanaf 1931 was
hij rechtskundig adviseur van de Surinaamse Voetbalbond en later ook van de
Vereniging tot bescherming van dieren in Suriname. Van 1933 tot 1944 was hij
secretaris van de Voogdijraad. Hij bezocht Nederland begin 1939 en hield daar
verschillende lezingen over Suriname. In 1943 werd hij tijdelijk griffier bij het Hof
van Justitie en Lid-plaatsvervanger van het Hof. Van tijd tot tijd was hij rechter in
het 1e, 2e en 3e Kanton. Hij werd in 1948 griffier bij het Hof van Justitie en tevens
rechtercommissaris.
Tijdens zijn werkzame leven is hij lid geweest van een groot aantal commissies,
onder andere de Commissie tot bestrijding van de woeker (1932), de Commissie tot
herziening van het onderwijs (1937), de Inflatiecommissie (1941), lid en tweede
secretaris van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (1943) en de Commissie
ter voorkoming en bestrijding van de jeugdcriminaliteit (1944). Verder was hij lid
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en plaatsvervangend voorzitter van de Bemiddelingsraad bij arbeidsgeschillen (1948)
en lid
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en plaatsvervangend voorzitter van het Medisch Tuchtcollege (1948). Samson werd
docent aan de Surinaamse rechtsschool, die in november 1948 op initiatief van mr.
dr. J.C. de Miranda werd geopend. Deze opleiding voor juristen verving de verouderde
studie voor praktizijn. Praktizijns mochten zich nu advocaat noemen.
In 1949 raakte Samson in grote problemen toen hij in een faillissementszaak van
onjuiste handelingen werd beschuldigd. Hij werd ontheven van zijn rechterlijke
functies. Een later ingesteld onderzoek toonde aan dat hij zich niet aan onoirbare
feiten schuldig had gemaakt, hetgeen bij een zo integer man als Samson ook niet
voor te stellen was. Hij was het slachtoffer geworden van een figuur die zijn prestige
wilde redden. Pas in 1960 werd hij weer tot lid-plaatsvervanger van het Hof van
Justitie benoemd. Hij werd in 1950 secretaris van de Kamer van Koophandel.
Daarnaast bleef hij zijn advocatenpraktijk uitoefenen.
Samson was bestuurslid van verschillende verenigingen, onder meer secretaris en
later voorzitter van de Surinaamse Historische Kring (1951-1962), vanaf 1932
secretaris van het Toneelgezelschap Thalia en bestuurs- en later erelid van de
vrijmetselaarsloge Concordia. Hoewel hij daarvoor geen opleiding had gevolgd
ontwikkelde Samson zich door eigen onderzoek en studie tot een groot kenner van
de Surinaamse geschiedenis. Hij publiceerde een groot aantal artikelen in tijdschriften
en kranten onder andere in de West-Indische en Nieuwe West-Indische Gids, Vox
Guyanae, Schakels, Protestantenblad, Jong Suriname, Surinaams Juristenblad,
Suriname, De West en Djogo, het orgaan van het Surinaams Verbond. Zijn verdiensten
voor de geschiedschrijving kwamen tot uitdrukking door zijn benoeming tot lid van
het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland in Amsterdam en het
Historisch Genootschap in Utrecht. Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau
(1941).

Met D. Arrias en J.D. Oppenheimer was Philip Samson oprichter van Teroenga
(bazuingeschal), het maandblad van de beide Joodse gemeenten in Suriname. Het
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eerste nummer verscheen in november van dat jaar. Samson werd redacteur van het
blad en leverde vele artikelen. Het laatste nummer kwam uit in september/oktober
1968. Ook publiceerde hij veel over Joodse geschiedenis en cultuur in Habinjan (De
Opbouw), het maandblad van de Portugees-Israëlitische Gemeente in Nederland en
Mikve Israel op Curaçao. Van 1928 tot 1949 was hij eerst lid van de kerkenraad van
de Nederlands Israëlitische Gemeente, later secretaris en voor-
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zitter. J.D. Oppenheim richtte op 2 februari 1941 de Surinaamse Zionistenbond op.
Samson werd secretaris en vanaf 1946 voorzitter van de bond. Er werd geld
ingezameld voor het Joods Nationaal Fonds. Hij was tegenstander van de Freeland
League for Jewish Territorial Colonization, gesticht in 1947 door I.N. Steinberg, die
de mogelijkheid van immigratie van Joden in Suriname onderzocht. De Zionisten
wilden een Joodse staat in Palestina stichten. In Suriname werd de Freeland League
geleid door Philips broer Hans. Nadat in 1948 de staat Israël was gesticht, was het
plan voor de vestiging van Joden in Suriname van de baan en de Surinaamse
Zionistenbond en de Freeland League verliepen.
Als vaste medewerker van de AVROS (Algemene Vereniging Radio Omroep
Suriname) hield Samson vele jaren voordrachten over historische onderwerpen voor
de radio.
Op 60-jarige leeftijd, in 1962, legde hij zijn functies neer en vertrok met zijn vrouw
naar Nederland, waar hij zich op 30 april in Amsterdam vestigde. Hij hield daar nog
vele lezingen over Suriname. Ook werd hij secretaris en later voorzitter van het
Surinaams Verbond. Bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen maakte hij in 1964
een inventaris van de nagelaten papieren van Frederik Oudschans Dentz.
In 1965 verzochten de Staten van Suriname hem om samen met mr. C.D. Ooft een
gedenkboek samen te stellen in verband met het naderende honderdjarig bestaan van
de Staten. Om de laatste hand aan dit werk te leggen ging Samson in december 1965
voor twee maanden naar Suriname. Het was de laatste reis naar zijn geboorteland.
Het gedenkboek verscheen in 1966 in Paramaribo.
Na een korte ziekte overleed Philip Samson op 27 juni 1966 in Amsterdam. Onder
grote belangstelling werd hij op de Portugees-Israëlitische begraafplaats in Ouderkerk
aan de Amstel begraven.

De verzamelingen
Ph.A. Samson heeft een omvangrijke hoeveelheid documentatie en archiefstukken
over Suriname bewaard. Hij bewaarde alle teksten van zijn artikelen en voordrachten.
Een groot deel van de verzameling schonk mevrouw Samson na de dood van haar
man in 1967 aan de Centrale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
in Amsterdam en wordt daar onder de titel Collectie Ph.A. Samson bewaard. Bart
Huges heeft hiervan in 1968 een inventaris gemaakt.
De collectie omvat:
* 280 drukwerken over godsdienst, rechtswetenschap, sociale wetenschap, landen volkenkunde en geschiedenis van Suriname, 1785-1965;
* periodieken, onder andere Adresboek voor Suriname (1911), de Moengobode
(1948) en De Schoolvriend (1949); 1942-1953;
* 16 portefeuilles met teksten van lezingen, artikelen en notities betreffende
levensbeschrijvingen, recht, bestuur, humor, economie, godsdienst, geneeskunde,
het culturele leven in en geschiedenis van Suriname, 1933-1966;
* 8 plakboeken ‘van en over mijzelf’ over de periode 1922-1965; hierbij horen 2
portefeuilles met correspondentie en notities;
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* 20 mappen met krantenknipsels, brochures en programma's, ingedeeld op
onderwerp: onder andere Staten van Suriname, recht, cultureel leven, godsdienst,
levensbeschrijvingen, bevolkingsgroepen, slavernij, politiek, bestuur, onderwijs,
handel en verkeer, 20e eeuw.
Het materiaal over de geschiedenis en de cultuur van de Joden in Suriname, verzameld
door Ph.A. Samson, schonk mevrouw Samson in 1967 aan de Bibliotheca
Rosenthaliana, opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam. Bijna alle boeken en tijd-
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schriften zijn in de bibliotheek van de Bibliotheca Rosenthaliana geplaatst. Het blad
Teroenga, waarvan Samson mede-oprichter en jarenlang redacteur was, staat voor
de volledige periode van verschijnen, november 1939 tot en met september/oktober
1968, op de studiezaal. Een door Samson gemaakte index op het blad, lopend tot en
met 1958, is beschikbaar. In de collectie bevinden zich onder de inventarisnummers
207-215 enkele volledige nummers en knipsels uit Teroenga met aantekeningen van
Samson uit de jaren 1954-1962.
De archiefstukken en documentatie, bestaande uit onder meer correspondentie,
artikelen, aantekeningen, knipsels, kaarten, foto's en programma's zijn onder de titel
Archief Ph.A. Samson in de handschriftenverzamelingen van de Bibliotheca
Rosenthaliana opgenomen en pas in 1998 geïnventariseerd door Lies Kruijer-Poesiat.
De omvang is anderhalve meter en de stukken dateren voor het grootste deel uit de
20e eeuw; enkele documenten zijn uit de tijd daarvoor. Het oudste stuk is een originele
brief uit 1790 (inventarisnummer 247). Opvallend is Samsons briefwisseling met de
historicus dr Jaap Meijer (1912-1993) die veel publiceerde over de geschiedenis van
de Nederlandse Joden en van 1953 tot 1956 leraar geschiedenis in Paramaribo was
(inventarisnummer 305-309, lopende over de jaren 1948-1955).
De verzameling bestond oorspronkelijk uit 23 mappen, die door de inventarisator
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke volgorde zijn beschreven. Het gevolg is dat
stukken over dezelfde onderwerpen op verschillende plaatsen in de inventaris
voorkomen. De stukken van de laatste drie mappen, die pas na de eerste inventarisatie
tevoorschijn zijn gekomen, zijn in een Appendix beschreven. Aan de inventaris is
een index op personen, verwijzend naar de bladzij nummers, toegevoegd. De
inventaris van de collectie is als volgt ingedeeld:
1. Stukken betreffende de Joodse gemeenschap in Suriname: inv. nrs. 1-89 en
112-131.
2. Materiaal van Joodse gemeenten en verenigingen buiten Suriname: inv. nrs.
90-111.
3. Boeken, brochures, periodieken en overdrukken: inv. nrs. 132-183 en 189-197.
4. Indexen op tijdschriftartikelen, gemaakt door Ph.A. Samson: inv. nrs. 184-187.
5. Krantenknipsels: inv. nrs. 198-235.
6. Diversen: getypte en gedrukte stukken, nummers van tijdschriften en
boom-certificaten: inv. nrs. 236-245.
7. Briefwisseling, ook van derden: inv. nrs. 246-309.
8. Stukken over persoonlijke activiteiten: teksten van lezingen, radiovoordrachten
en toneelstukken: inv. nrs. 310-314.
9. Aantekeningen over historische onderwerpen: inv. nrs. 315-335.
10. Stukken over Mozes Juda Lewenstein (1829-1864), de enige opperrabbijn van
Suriname en zijn zoon Tobias (1863-1952), onder andere briefwisseling: inv.
nrs. 321-322.
11. Appendix. De Joodse gemeenschap in Suriname: stukken over proselieten en
programma's, inv. nrs. 339-352 en Joods-rituele kwesties, inv. nrs. 353-357.
Aan de collectie Ph.A. Samson worden nog 115 inventarisnummers documenten van
hem uit het bezit van zijn neef S.A. Bruijning toegevoegd, door deze in bewaring
gegeven aan de Bibliotheca Rosentaliana onder de titel Collectie S.A. Bruijning. (*
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Veel gegevens heb ik verkregen van ing. S.A. Bruijning in Amsterdam, neef en
pleegzoon van Ph.A. Samson, waarvoor ik hem hartelijk dank zeg.)
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Heinrich E. Helstone
Daniel Petrus Yveraar 1848-1905
Over Creools-Surinaamse familienamen verscheen in Oso van oktober 1996 een
interessante bijdrage van Okke ten Hove. In de paragraaf die over de Bosnegers
handelt noemt de schrijver een Saramaka, genaamd Yveraar, en voegt enkele
persoonlijke bijzonderheden toe. Omdat het niet om een willekeurige Saramaka gaat,
lijkt het mij nuttig een korte levensbeschrijving van hem te geven als vervolg op de
opmerkingen van Ten Hove.
Daniël Petrus Yveraar was de eerste Bosneger die een opleiding tot onderwijzer met
succes had afgerond, en hij was met zijn aanstelling als evangelist-onderwijzer het
aanwijsbare resultaat van het toen bijkans 100-jarige zendingswerk van de
Herrnhutters, voornamelijk etnisch-Duitse broeders, onder de Freineger (Bosnegers).
Het zendingswerk dat vanaf 1766 in Senthea1. aan de Sentheakreek werd verricht,
vond de eerste bekroning in de doop van het (latere) opperhoofd Johannes Arabini2.
op 6 januari 1771 te Kwama3. in de omgeving van de Gaan Lio (Staal & Steinberg
1933: bijlagekaart). De plechtigheid werd geleid door Cristoph Kersten, een zeer
bekend lid van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) die de Mamakerki (de
Creoolse naam voor de Grote Stadskerk van de EBG te Paramaribo) had ingewijd
en de handelsfirma C. Kersten & Co NV had gesticht.
Yveraar werd in 1848 geboren. Dat blijkt uit zijn curriculum vitae dat hij aan de
EBG diende te overleggen om tot de tot de opleiding voor evangelist te worden
toegelaten. ‘Mi gebore na dorp Gansee, na da jari 1848, so leki fa papa en mama
verteli mi, mi de da fosi pikien di ben kon gebore na Gansee.’ (Ik ben geboren in het
dorp Ganzë, in het jaar 1848, zo hebben vader en moeder mij verteld, ik ben het
eerste in Ganzë geboren kind). Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat
correcties van onder andere jaartallen met potlood zijn aangebracht in het met inkt
geschreven manuscript. Ook in andere geschriften, onder meer de publicatie van de
Ganzëer Ersey Landveld (1989: 31) wordt 1848 genoemd als stichtingsjaar van het
dorp Ganzë dat ruim een eeuw later, medio- 1960 door het Prof. Dr. Van
Blommensteinmeer werd verzwolgen.
Op 6 augustus van hetzelfde jaar werd Yveraar door broeder Jansa te Gansee
gedoopt. Gezien de nauwkeurigheid waarmee de Zuzugler en andere Kerkregisters
werden bijgehouden, zijn er geen redenen te twijfelen aan de juistheid van de
geboortedatum van Yveraar. Als ouders werden genoemd zuster Christina Carotje
en broeder Thomasi Theofilus, beiden toegewijde dinari van de anitri (herrnhutters)4..
Ondanks het feit dat hier sprake is van vrije negers, kregen zij, evenmin als hun
slavenbroeders, ‘westerse’ familienamen5..
Yveraar werd tot onderwijzer en evangelist opgeleid. Kennelijk verhuisde hij later
naar Paramaribo. Toen hij op 19 december 1969 in de echt werd verbonden met
Adriana Magdalena Walden, was hij onderwijzer te Beekhuizen. In de huwelijksakte
staat onder meer vermeld dat Yveraar bij de huwelijkssluiting nog minderjarig was,
omdat hij in 1849 zou zijn geboren. Dit gegeven lijkt gezien de informatie uit het
archief van de EBG, niet juist. De akte geeft verder aan dat zijn moeder was overleden.
Daar zijn ouders waarschijnlijk niet voor de wet waren getrouwd,
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was toestemming van een derde voor de huwelijkssluiting vereist, die door de
weesmeester Jacobus de Jong werd verleend. De toestemming was vervat in een akte
verleden voor notaris Samuel H. de Granada, wat blijkt uit een brevet van de
huwelijkstoestemming die als bijlage bij de akte werd gevoegd. Een van de getuigen
bij het huwelijk was broeder Hans Peter Jensen, zeer bekend wegens zijn
betrokkenheid bij de pupillen van de onderwijzersopleiding te Beekhuizen.6.
Adriana Magdalena, de bruid van Yveraar werd vermoedelijk in 1854 geboren.
Op 18 februari 1855 had broeder Menze haar te Berg en Dal gedoopt7.. Op 1 juli
1863, de dag waarop de slavernij werd afgeschaft, werd zij onder het volgnummer
215 te Berg en Dal onder de familienaam Meltior in het emancipatieregister
ingeschreven. Ze behoorde tot een gezin van tien personen, bestaande uit haar moeder,
haar grootmoeder en andere verwanten. Kennelijk groeide ze zonder haar vader op.
In het emancipatieregister staat onder het hoofd ‘datum van geboorte of vermoedelijke
ouderdom’, vermeld: 7 jaar. Toen later werd geconstateerd dat deze leeftijd onjuist
was, volgde een correctie in de huwelijksakte van 29 december 1869. De akte vermeldt
als haar leeftijd ‘15 jaren’, wat in overeenstemming is met de gegevens van de EBG.
Bij het huwelijk van haar moeder met de Berg en Daler Jonathan Buonaparte Walden,
werd Adriana gewettigd. Bij de huwelijksvoltrekking van Adriana met Yveraar waren
haar beide ouders aanwezig voor het geven van de door de wet voor minderjarigen
vereiste toestemming.
Yveraar beperkte zijn werkzaamheden niet tot de taken waarvoor hij was
aangesteld. Naast zijn werk als onderwijzer-evangelist, ontplooide hij zeer
verschillende buitenschoolse activiteiten. Zijn muzikale verrichtingen als organist
en koordirigent mogen niet onvermeld blijven. Hij legde ook het accent op de culturele
vorming van de bevolking van Ganzë. Zijn veelzijdige ontwikkeling en zijn inzet
voor de Ganzëers zijn door Ersey Landveld (1989: 62) als volgt onder woorden
gebracht: ‘Zoon van een der stichters van Ganzë, Thomasi, geen onbekende vanwege
zijn muzikale interesse en bijzondere begaafdheid. Hij is tijdgenoot van Helstone
(een bekende musicus die na zijn opleiding aan een conservatorium in Duitsland
naar Suriname terugkeerde en voor wie later een standbeeld is opgericht, HEH) en
heeft het aangedurfd om, zonder toestemming van de broedergemeente, het kerkkoor
van Ganzë te begeleiden naar Paramaribo. Hier verzorgden zij optredens op het
toenmalige Oranjeplein. Het succes was formidabel. In Ganzë heeft deze onderwijzer
en musicus en later dominee, groepen jongeren opgeleid, die bij verschillende
gelegenheden hun kennen en kunnen hebben getoond. Veelzijdige musici en
componisten waren o.a. Nelom, meer bekend als Boodi, en de befaamde Einaar
Hoop. Yveraar introduceerde reeds in 1882 het idee van de schoolreizen. Met zijn
leerlingen maakte hij in dat jaar de eerste schoolreis naar de plaats
“Gadu-booko-Udu”, het dorp van de bekende Dasunu’.
Algemeen wordt aangenomen dat tussen de zendelingen en hun gemeenteleden
een intensief contact bestond. Een goed voorbeeld van de kwaliteit van dit contact
blijkt uit het geval van Yveraar en zijn vrouw. Om sterk uiteen lopende redenen
komen zij regelmatig in de vele gemeenteregisters van de EBG voor, onder andere
in verband met aanstellingen, gezinsuitbreiding, et cetera. Het intensieve contact
tussen zendelingen en gemeenteleden blijkt ook uit de verwikkelingen in 1894 met
betrekking tot het voornemen van Adriana, die in 1884 van Yveraar was gescheiden,
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te hertrouwen. In 1894 vervoegde het kerklidmaat te Berg en Dal, Marius Wondel
zich bij broeder Carl Lehmann, de eerste vaste broeder op Berg en Dal na de
(gedeeltelijke) aankoop van deze plantage door
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C. Kersten & Co. Wondel gaf als zijn wens te kennen met Adriana Walden een
huwelijk te sluiten. Na onderzoek deelde Lehmann hem mede dat er kerkelijke
bezwaren tegen een dergelijke verbintenis bestonden. De broeder merkte verder op
van de distrits-commissaris te hebben vernomen dat er ook wettelijke bezwaren
kleefden aan het voorgenomen huwelijk, krachtens artikel 85 van het (toen geldende)
Surinaams Burgerlijk Wetboek, dat luidde: ‘Een persoon die bij rechterlijk vonnis
van overspel is overtuigd, mag nimmer met den medeplichtige aan dat overspel in
het huwelijk treden’. (EBG, Specialieenbuch fur Berg en Dal, Oktober 1994).
Het huwelijk van Yveraar en Walden werd, zoals net opgemerkt op 18 januari
1884 door echtscheiding ontbonden.8. Wegens de bijzondere omstandigheden verband
houdende met de beëindiging van zijn huwelijk waarvan de oorzaak hem niet kan
worden aangerekend, is Yveraar op 7 december 1887 een tweede echtverbintenis
aangegaan en wel met Belinda Margaretha Doneus.9. Een en ander heeft zelfs niet
verhinderd dat de strikte herrnhutters10. hem in 1903 beriepen ‘vast in dienst der
Zending (te treden); [en de taak van] Leider van de Zending onder de Saramaccaners,
geplaatst in Botopasi’ (op zich te nemen). Zijn kerkelijke graden van hulppredikant
en diaconus haalde hij in resp. 1877 en 1904.11.
Op 8 juli 1905 werd Yveraar ‘afgeroepen door de Opperste Bisschop’. De daartoe
opgemaakte akte van overlijden vermeldt: ‘oud 55 jaren’. Hij is te ruste gelegd op
Leopolds Hof, een nog bestaande maar niet meer in gebruik zijnde begraafplaats
waar hoofdzakelijk Europese herrnhutters zijn begraven.12. Leopolds Hof bevindt
zich in het EBG-complex bij de kruising van de Dr. S. Redmondstraat en de
Wanicastraat, achter de Wanica kerk en de Chinese kerk.
In de loop der tijd is er nogal wat aandacht aan de persoon Yveraar besteed. De
EBG heeft in 1964 een school voor lager onderwijs te Klaaskreek naar hem genoemd.
Het verkrijgen van het boven geschetste beeld van het leven van Yveraar was
slechts mogelijk door verschillende bronnen waarin informatie over hem is vastgelegd,
te vergelijken. Bij het verzamelen van het archiefmateriaal is verder gebleken dat de
kerkregisters van de Evangelische Broeder Gemeente een belangrijke bron van
informatie vormen over de zwarte bevolking, die voor het overgrote deel buiten de
burgerregisters13. viel. Naar mijn oordeel vormen zij de enige bron waarin deze
bevolkingsgroep als mens is benaderd, en dienovereenkomstig staan de kerkregisters
boordevol gegevens betreffende lidmaten van de kerk, formele en vooral informele
verwantschappen, verhoudingen ten opzichte van slaveneigenaren en ander
kwalitatieve gegevens. Voorbeelden van deze bronnen zijn de Cateloge, de Zuzugler,
en andersoortige registers met betrekking tot de Negergemeine14., die de periode van
de ‘Duitse’ zending (plusminus 1760 tot 1940) vrijwel geheel afdekken.
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Eindnoten:
1. Het dorp Senthea, gelegen aan de de Sentheakreek, is de plaats waar de broeders Dehne, Jones,
en Stoll uit Herrnhut in de kerstnacht van 1765 door het opperhoofd Abini welkom werden
geheten. De zendingsactiviteiten duurden tot 1769. Op deze plek was enige jaren tevoren, op
18 september 1762, met de koloniale overheid vrede gesloten. De Sentheakreek, een bronkreek
aan de linkeroever van de Gaan Lio (Gran Rio) is de westelijke en verreweg de grootste van
de twee bronrivieren van de Suriname rivier.
2. Abini, Saramaka van de Awana familie, is in de geschiedenis ook bekend geworden onder de
naam Johannes Arabini. Deze namen waren door hem zelf gekozen wat als een bijzondere eer
moet worden beschouwd want daarna, tot enige tijd na de emancipatie, werden over de doop
en de doopnaam bij stemming in de periodiek gehouden Missions Conferenz van de broeders
beslist. Gedetailleerde verslagen van de vergaderingen zijn opgenomen in de Protocollebücher.
Van de dopelingen werden als regel de volgende gegevens genoteerd (volgorde van de Catalog):
‘Taufname’ (doopnaam); ‘Altername’ (oude/huisnaam); ‘Freiname’ (geslachtsnaam).
3. Kwama lag circa drie dagen varen verwijderd van Senthea. De plaats werd gesticht door de
naar het christendom overgegane Saramaka, die door hun keuze voor de Anitri (herrnhutters)
het mikpunt waren van toobi (moeilijkheden) met andersdenkende familie en kennissen. De
zendelingen verbleven daarvan 1769 tot 1774.
4. Dinari, dienaren en dienaressen, zijn een werkorgaan in de broedergemeente. Het betreft
gemeenteleden die de belijdenis des geloofs hebben afgelegd, hun plichten doen, een voorbeeldig
leven lijden en zich belangeloos hebben aangemeld voor dienst in de gemeente. Zij zorgen voor:
de uiterlijke aangelegenheden van de godsdienstoefening: voor het kerkgebouw en het
kerkterrein; en (soms) het lijkwassen voor het Jubileumfonds. De mannen luiden de kerkklok
en verzorgen het meubilair bij bijzondere diensten, zoals het Heilige Avondmaal.
5. Dat geldt voor de meerderheid van de Bosnegers. Slechts een klein deel van hen (en van de
Indianen) voert een familienaam, hoewel zij, anders dan de slaven wel het recht hadden een
geslachtsnaam te kiezen. Dit recht is als volgt in het Surinaams Burgerlijk Wetboek art. 63 bis,
lid 4 vastgelegd: ‘Indianen en bosnegers zijn bevoegd zich een geslachtsnaam en voornamen
te kiezen onder goedkeuring van de Gouvernements-Secretaris, die hen een boekje versterkt
een daarvan aantekening doet in een daarvoor bestemd register’. De opeenvolgende registers
zijn volgens verklaringen van diverse functionarissen wegens gebrek aan authenticiteit, verbrand.
De regeling voor Bosnegers en Indianen vormt een opmerkelijke afwijking van de in hetzelfde
artikel onder lid 1 genoemde bepaling betreffende immigranten, voor wie het voeren van een
familienaam verplicht was: ‘Aangevoerde en vreemde immigranten moeten een geslachtsnaam
kiezen onder goedkeuring van de Agent-Generaal’.
6. Register van Huwelijken, district Beneden-Para, 1869 folio 31, zonder aktenummer, en bijlagen.
7. Archief EBG, Zuzugler der Frauen t.a.p.
8. Register van Huwelijken & Echtscheidingen. 1884 folio 13, no. 8.
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9. Register van Huwelijken, 1887 folio 91 & 92, no. 54.
10. Archief EBG, Register van de Surinaamse medewerkers t.a.p.
11. Een hulppredikant is een niet-geordende voorganger die tot taak heeft het verspreiden van het
evangelie, vroeger vooral in het binnenland van Suriname (Staal & Steinberg 1933: 179). Een
Diaconus is de eerste van de drie graden van geestelijke ambten van de Unitas Fratrum. Deze
geordende voorganger is bevoegd tot het toedienen van de Heilige Doop, inzegeningen en ander
sacrale handelingen (Kerkbode 16.9.1973: 2).
12. Register van Overlijden, 1905 folio 664.
13. Burgerregisters zijn bij de instelling van de Burgerlijke Stand in 1828 ingevoerd. Een ambtenaar
van de burgerlijke Stand werd in 1834 aangesteld. De bevolkingsadministratie had tot 1 juli
1863 alleen betrekking op vrije burgers, te weten Europeanen, Joden en gemanumitteerden.
14. De Indianen, de andere doelgroep van de Zending, vinden we in afzonderlijke registers van de
Indianergemeine. Bij uitzondering komt hier een negerdopeling voor.
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Eva Essed-Fruin
Jnan Adhin en het Surinaamse taalbewustzijn
Reeds voordat Jnan Adhin naar India ging waar hij in 1953 het bachelors diploma
in de filosofie met vergelijkende taalwetenschap behaalde, had hij over taal nagedacht
en gepubliceerd. In De West komen we al in 1951, toen hij nog onderwijzer in Moengo
was, een paar krantenartikelen tegen waarin hij op heldere wijze schrijft over de
verhouding tussen spraakklank en schrift (Adhin 1951). Het inzicht dat daaruit blijkt
heeft hij duidelijk te danken aan de studie van het Hindi en vooral van het Sanskrit.
De Sanskrit grammatici stonden enkele eeuwen vóór Christus al op een peil van
taalbeschrijving, dat men in het Westen pas meer dan 2000 jaar later bereikte. Het
is Adhins grote verdienste dat hij kennis uit het verleden heeft gebruikt voor het
Surinaamse heden, niet alleen in die artikelen, maar ook in zijn latere werk.
Zoals de bewoners van veel ontwikkelingslanden zijn de meeste Surinamers veeltalig,
die van Aziatische afkomst meestal drietalig. Naast hun moedertaal spreken zij
(Surinaams-) Nederlands en de lingua franca van Suriname, Sranan (door Adhin ook
Creools genoemd).
Oppervlakkig gezien lijkt het of Adhin deze individuele veeltaligheid voor het
Hindostaanse deel van de bevolking nog groter heeft gemaakt door als Stelling XV
van zijn proefschrift (Adhin 1961) een nieuwe taal te introduceren die hij aanvankelijk
Sarnami Hindustani heeft genoemd. Maar natuurlijk heeft hij er niet een taal bij
gemaakt, maar geconstateerd dat de Surinaamse Hindostanen een taal spraken die
niet in India of elders voorkwam, maar alleen in Suriname. Later gebruikte hij ook
de term Sarnámi, wat niet alleen korter is, maar ook juister. De naam Hindustani
zou kunnen suggereren dat we hier te maken hebben met een taal die is afgeleid van
het Hindostani, de lingua franca van een groot deel van India, ontstaan tijdens het
bewind van de Mogols, Moslim vorsten afkomstig uit Perzië. Nader onderzoek heeft
echter uitgewezen dat de moedertalen die de immigranten meenamen uit India, en
dat zijn in het bijzonder het Bhojpuri en het Avadhi, de basis hebben gevormd voor
de taal die in Suriname wordt gesproken.1. In de woordenschat van het Sarnámi2. zijn
daarnaast ook veel woorden overgenomen uit het Sranan en het Nederlands.
Over de terminologie van de talen die naast het Sarnámi door de Surinaamse
Hindostanen worden gebruikt, bestaan nogal eens misverstanden, daarom volgt hier
heel in het kort een overzicht. Het Hindi is een verzamelnaam voor talen en dialecten
die hun oorsprong vinden in het Oud-Indisch of Sanskrit en die gesproken worden
in het noordelijk deel van India. Enkele van deze talen zijn het Avadhi en het Bhojpuri.
Onder het Hoog-Hindi verstaat men de taal die gebruikt wordt bij godsdienstige
plechtigheden van Hindoes. Het Hoog-Hindi bevat veel Sanskrit woorden). Het Urdu
is de taal die gebruikt wordt bij godsdienstige plechtigheden van Hindostaanse
Moslims. Het Urdu bevat veel Arabische en Perzische woorden.
De immigranten uit Brits-Indië (het latere India en Pakistan) spraken dus
verschillende Hindi-talen. De godsdienstige leiders kenden Hoog-Hindi of Urdu. Er
zullen wel wat Hindostanen zijn geweest die Hindostani als tweede taal spraken. In
de koloniale tijd was het Hindi nog geen officiële taal in India en nog niet volledig
gestandaardiseerd. Het is dus niet mogelijk
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dat de immigranten dit Standaard Hindi gebruikten. Wel wordt deze taal gepropageerd
en onderwezen door bijvoorbeeld de Stichting Suriname Hindi Parishad.
Adhin heeft het niet alleen bij een constatering gelaten, maar heeft zich ook
beziggehouden met de bestudering en met het geschikt maken van het Sarnámi als
geschreven taal. Hij ging ervan uit dat het voor het dagelijks gebruik van belang was
dat het Sarnámi ook in Romaans schrift (dat voor bijna alle West-Europese talen
wordt gehanteerd) zou kunnen worden gespeld en dat een richtlijn ter voorkoming
van chaos noodzakelijk was. Hij ontwierp hiervoor een op de klankleer gebaseerde
spelling die in 1964 bij het Bureau Volkslectuur verscheen (Adhin 1964). Jammer
genoeg had - voor zover bekend - Adhin niet met groeperingen uit de Hindostaanse
gemeenschap samengewerkt en bezat de spelling ook geen officiële status, waardoor
de gevreesde chaos helaas niet voorkomen werd.
Hoewel de principes waarvan hij bij deze spelling uitging3. gezond waren, had zij
voor degenen die het Sarnámi niet kenden een groot nadeel. De lange en de korte a
werden niet onderscheiden (de korte a klinkt ongeveer als de Nederlandse stomme
e), wat tot een heel verkeerde uitspraak kon leiden.
In verband met de hierboven genoemde publicatie, waarin ook een zeer beperkte
woordenlijst is opgenomen en bij de behandeling van de klanken ook enige
voorbeeldwoorden worden gegeven, wil ik u een anekdote niet onthouden. Bij het
onderdeel vergelijkende klankleer op de Surinaamse M.O.-A opleiding Nederlands
maakte ik in de jaren '70 dankbaar gebruik van de Geromaniseerde spelling en liet
ik de voorbeeldwoorden door studenten van Hindostaanse afkomst voorlezen. Hel
bleek dat verschillende van hen een aantal abstracte woorden niet kenden, omdat zij
daarvoor een Nederlands woord gebruikten, of eerder nog omdat zij over abstracte
zaken in het Nederlands plachten te denken en te spreken. De bode van het Instituut
voor de Opleiding van Leraren, een vroom Hindu die geschriften in het Hindi placht
te lezen, maar slechts een beperkte schoolopleiding had genoten, kende juist deze
woorden wel, maar had moeite met sommige alledaagse woorden. Mez kende hij
bijvoorbeeld niet en toen ik hem vroeg welk woord hij dan voor tafel gebruikte, was
het antwoord tafra. Met het laatste heb ik ook willen demonstreren dat het lexicon
van het Sarnámi - zeker in 1964 - nog niet gestandaardiseerd was. Ook geografische
verschillen kunnen voorkomen. Zo kent het Sarnámi van Nickerie veel meer Engelse
woorden. Maar welke Surinaamse taal is wel gestandaardiseerd?
We moeten Adhins ‘uitvinding’ van en voortdurende belangstelling voor het
Sarnámi in een ruimer verband zien, dat van de surinamiseringsgedachte die hij niet
alleen op taalgebied, maar ook als pedagoog in de praktijk heeft gebracht. Tussen
1963 en 1965 werkte hij mee aan de totstandkoming van het Algemeen Leerplan
(Algemeen Leerplan 1965) en in dezelfde periode was hij initiatiefnemer voor een
eigen Surinaamse opleiding M.O.-Pedagogiek, waarvan de examens door een
Nederlands deskundige werden bijgewoond en ook in Nederland erkend. Pas later,
in 1967, is de Lerarenopleiding (aanvankelijk Didactisch Instituut geheten) opgericht
waarin M.O.-Pedagogiek is geïncorporeerd. Adhin is jarenlang studieleider van deze
opleiding geweest waaraan hij tot medio jaren negentig verbonden is gebleven.
Van 1969 tot eind 1973 was Jnan Adhin minister van Justitie en door
omstandigheden moest hij tijdens deze periode vrij langdurig waarnemen als minister
van Onderwijs. Van deze combinatie van ministersposten heeft hij uitstekend gebruik
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gemaakt, door een aantal wettelijke regelingen op onderwijsgebied voor te bereiden
en er tevens voor zorg te dragen dat zij werden aangenomen en uitgevoerd. Zo ver-
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schafte hij een wettelijke basis aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren en
aan de examens die door dit instituut werden afgenomen, waaronder die voor de
verschillende taalopleidingen. Ook maakte hij zich verdienstelijk voor het aanvankelijk
taalonderwijs. Hij was een van de samenstellers van de taalmethodes voor het
aanvangsonderwijs,4. dat - volkomen terecht - begon bij het kleuteronderwijs. Deze
zeer uitvoerige en weldoordachte methode heeft, misschien door de uitvoerigheid,
niet die belangstelling en verspreiding gekregen die zij verdiende.
In 1984 treffen wij in De Ware Tijd van 18 augustus een artikel aan:
Wetenschappelijke beschrijving van Surinaamse talen noodzakelijk, dat ondertekend
is door A.H. Dew (Dew= Adhin, HansDew 1984). In dit artikel pleit de schrijver
voor een officiële orthografie van de drie belangrijkste Surinaamse talen: het Sranan,
het Sarnámi en het Surinaams Javaans, waarvoor hij hier de naam Surjawi introduceert
(voor zover mij bekend niet door anderen overgenomen). Nadat een officiële spelling
is vastgesteld, moeten van deze drie talen het lexicon en de grammatica worden
beschreven. De auteur noemt enig werk dat reeds is gedaan, zoals de spellingsregeling
voor het Sranan5. en de Woordenlijst van 19606. en het ontwerp van Adhin in 1964
gepubliceerd als Geromaniseerde spelling van het Sarnami Hindustani. Eveneens
vermeldt hij dat door de Spellingscommissie Sranan een nieuw7. voorstel is ingediend.
Hij bepleit dat er op korte termijn ook commissies worden benoemd ter regeling van
de spellingen van het Sarnami en het ‘Surjawi’. Het slot van dit artikel neem ik hier
in extenso over, omdat dit heel duidelijk Adhins opvatting weergeeft over Eenheid
in verscheidenheid.
Aangezien de moedertaal een bij uitstek geschikt middel voor identiteits-bevestiging
en versterking vormt, is de voorzichtige taalpolitiek wel begrijpelijk. Van
overheidswege behoort er namelijk niets gedaan te worden, dat bij de
moedertaalsprekers de indruk zou kunnen doen ontstaan, dat hun taal en bagatelle
wordt genomen, of erger nog, dat aan hen een andere taal wordt opgedrongen of
opgelegd. Want dan zal de taalverscheidenheid, instede van een (via de eigen
expressievormen) belangrijk hulpmiddel voor nationale bewustwording te zijn, juist
een bron voor dissatisfactie en conflict vormen, hetgeen nimmer in het belang van
ons volk en ons land kan zijn.
Kort na de publicatie van bovengenoemd artikel werden commissies voor de
regeling van de spelling van het Sarnámi en het Surinaams-Javaans ingesteld.
Voorzitter van de Spellings-commissie Sarnámi was Jnan Adhin. Reeds op 1 december
1984 diende de commissie een lijvig rapport in. Wie ooit in een commissie heeft
gezeten met Jnan Adhin als voorzitter, weet dat dit voornamelijk door hem is
opgesteld. De voorstellen werden door de minister van Onderwijs overgenomen en
in 1986 bij resolutie vastgesteld, evenals die van de commissies Sranan en
Surinaams-Javaans.
Door Adhin werd, met medewerking van de heren Bajnath en Nabibaks, een - ook
nog vrij uitvoerige - voorlichtingsbrochure samengesteld (Romaanse spelling 1986).
In deze spelling wordt de lange a door een accent aigu, á, onderscheiden van de
korte. De inleiding en vooral de beginselen waarvan bij deze spelling-regeling werd
uitgegaan, behoorden jarenlang tot de verplichte literatuur op de opleiding M.O.-A
Nederlands.
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Aan Adhins wens, uitgedrukt door ‘Dew’ in 1984, is in verschillende opzichten
tegemoet gekomen. Er bestaat nu een officiële orthografie voor de belangrijkste
Surinaamse talen. Het treurige is alleen dat de overheid er na 1986 niets aan heeft
gedaan om deze spellingen te propageren en deze dikwijls zelf niet gebruikt, om van
andere instanties en personen maar te zwijgen. Van het Sranan is inmiddels een
uitgebreide en
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aan de officiële spelling aangepaste herdruk uitgekomen van de Woordenlijst
(Woordenlijst 1995). Verleden jaar is een uitgebreid Surinaams-Javaans - Nederlands
woordenboek verschenen, waaraan ook een elementaire grammatica is toegevoegd
(Vruggink 2001). Van het Sarnámi zijn in 1985 en 1987 grammatica's verschenen
(Marhé 1985, Damsteegt & Narain 1987) en dezer dagen moet een woordenboek
van Rabin Baldewsingh uitkomen. In noot 5 zijn enkele van de studies van Damsteegt
vermeld, waarmee hij ook buiten het Nederlandse taalgebied een zekere bekendheid
aan het Sarnámi heeft gegeven. Adhin zelf heeft een aantal detailstudies over
grammaticale verschijnselen in het Sarnámi gepubliceerd, die in zijn bibliografie
vermeld staan.
Samenvattend kan gesteld worden dat bij de taalkundige activiteiten van Jnan
Adhin twee belangrijke principes naar voren komen: Surinamisering en behoud van
eigen culturele identiteit. Schijnbaar lijken deze twee principes tegenstrijdig, maar
juist zijn propageren van het Sarnámi illustreert deze principes duidelijk. De
Surinaamse Hindostaan is Surinamer en spreekt een taal die alleen in Suriname
gesproken wordt. O.a. daaruit put hij zijn gevoel van eigenwaarde, zijn identiteit.
Maar de algemene taal, Nederlands, moet goed geleerd worden, vandaar zijn
bemoeienissen met het Algemeen Leerplan en met een taalmethode voor de kleuter.
Daarnaast moeten ook andere bevolkings-groepen hun Surinaamse identiteit op hun
manier beleven en dat leidt tot een rijke Surinaamse cultuur met veel verschillende
facetten, tot eenheid in verscheidenheid.
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Woordenlijst/Wordlist Sranan-Nederlands, Nederlands-Sranan, English-Sranan
met een lijst van planten- en diernamen/with a list of plant and aniimal names.
Stichting Volkslectuur Suriname, VACO, Paramaribo.

Eindnoten:
1. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de huidige plaats van
het Sarnámi raadplege men bijvoorbeeld het lemma Sarnami Hindostani, een artikel van de
hand van Adhin in de Encyclopedie van Suriname (Bruijning & Voorhoeve 1977: 546). Verder:
Marhé 1983; Damsteegt 1988, 1990, 1999; en Gobardhan-Rambocus 1993.
2. Als Adhin of anderen worden geciteerd vóór 1986 wordt de spelling Sarnami gebruikt, in andere
gevallen de thans officiële spelling Sarnámi.
3. Op p. 12 van de Geromaniseerde spelling staan deze principes vermeld:
1. Het liefst helemaal geen diacritische of andere tekens,
2. Zo weinig mogelijk letters,
3. Geen verdubbeling van letters, tenzij vereist in de uitspraak,
4. Zoveel mogelijk eenzelfde letter voor dezelfde klank,
5. Zoveel mogelijk eenzelfde klank voor dezelfde letter,
6. Zo weinig mogelijk afwijkingen van de internationale spelling,
7. Zoveel mogelijk conformiteit met de spelling van andere Surinaamse talen, en
8. Behoud van de oorspronkelijke spelling voor niet-verhindostaanse ontleningen.
4. De reeks Nederlands voor de kleuter in Suriname en methodes voor het aanvankelijk lees- en
taalonderwijs verschenen met Handleidingen in 1972 en 1973, terwijl van de eerste reeks in
1979 een herdruk verscheen.
5. Ten onrechte wordt in genoemd artikel gesproken over een spellingsvoorstel. Bij Resolutie van
17 augustus 1960 No. 8072 zijn de ‘voorlopige spellingsregels’ voor het Sranan vastgesteld.
6. De 2e druk van 1980 wordt niet genoemd. Evenmin vermeldt het artikel het ‘Project Taal en
Taalgedrag’, waarvan een van de doelstellingen was de beschrijving van de belangrijkste in
Suriname gesproken talen. Dit project werd gefinancierd uit de Nederlandse ontwikkelingshulp.
De stopzetting van deze hulp na 8 december 1982 was er de oorzaak van dat het project werd
gestaakt.
7. In feite geen nieuw voorstel, maar een herziening van de voorlopige regeling van 1960.
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Recensies
Frank Martinus Arion, De eeuwige hond, Amsterdam: De Bezige Bij 2001.
ISBN 90 234 0028 3, 166 pp., prijs €13,57.
In De eeuwige hond heeft de Curaçaose, maar ook in Suriname bekende en
veelgelezen auteur Frank Martinus Arion een kleine keuze uit zijn verhalen
gepubliceerd die vanaf het einde van de jaren vijftig verspreid verschenen waren en
een vijftal nieuwe prozastukken. Het betreft dus werk van meer dan veertig jaar, van
de pas beginnende schrijver tot en met de sedert de jaren zeventig ervaren romancier.
Dat geeft de bundel diversiteit maar veroorzaakt ook ongelijkwaardige kwaliteit.
Frank Martinus Arion is bekend als schrijver van de romans Dubbelspel (1973),
Afscheid van de koningin (1975), Nobele wilden (1979) en De laatste vrijheid (1995).
Dat hij daarnaast ook nogal wat poëzie heeft geschreven is veel minder bekend. Deze
verhalenbundel zal voor menige lezer een nieuwe dimensie aan het werk van deze
auteur toevoegen.
De oude verhalen zijn veel korter dan de recente, zodat ze samen nog geen kwart
van de bundel beslaan. Wel krijgt de lezer daardoor de mogelijkheid Franks proza
en stijlontwikkeling over ruim veertig jaar te volgen. Zo zijn er verhalen die
oorspronkelijk werden voorgelezen, verhalen die stammen uit de periode dat Frank
Martinus nog vooral poëzie publiceerde, een verhaal uit de tijd van zijn eerste grote
romans, en verhalen die kennelijk later ontstonden, waaronder ‘De ibismensmuis’
dat oorspronkelijk als kinderverhaal gepresenteerd werd.
Frank Martinus Arion was al jong actief op literair gebied. Hij publiceerde in de
schoolkrant van het Curaçaose Radulphus College, schreef voor de Leidse
studentenalmanak toen hij Nederlands studeerde en droeg bij aan programma's van
Radio Nederland Wereldomroep. De uit dit omvangrijke werk geselecteerde verhalen
zijn soms in originele vorm opgenomen, soms van een andere titel voorzien en soms
enigszins bijgewerkt. De langste verhalen vind ik de beste, zoals ‘Een daad bij het
woord’ uit 1974 en het nieuwe ‘De elegante renners’.
In De eeuwige hond komen bekende thema's van Frank Martinus Arions romans
terug, maar treffen we ook nieuwe aspecten aan, waarbij met name interculturele en
meta-literaire thema's domineren. Hij is in zijn verhalen speelser dan in zijn latere
romans. Dubbelspel niet te na gesproken, natuurlijk. Zijn stijl kenmerkt zich door
de lichtvoetigheid van de elegante renner uit het gelijknamige verhaal.
Wim Rutgers

Astrid H. Roemer, ‘Miauw’, 24 nieuwe gedichten, Breda: De Geus 2001.
ISBN 90 445 0051 1, 44 pp., prijs €16,00.
Met de minimale naamswijziging van Astrid Roemer in Astrid H. Roemer heeft deze
Surinaams-Nederlandse schrijfster niet alleen een nieuwe periode ingeluid in haar
proza, zoals in haar romantrilogie over de recente Surinaamse geschiedenis, maar
ook in haar poëzie, zoals blijkt uit de bundel Miauw. De uitgave is strak gestructureerd
in vier delen met zes gedichten over katten, waaraan de titel ontleend is, zes gedichten
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over diverse data van januari tot december, het derde zestal over verwanten en ten
slotte zes keer een alibi.
Astrid H. Roemer is natuurlijk vooral bekend door haar proza, columns en toneel.
Maar ze heeft ook vier dichtbundels gepubliceerd, die niet alleen door de tijd van
publicatie in drie ‘perioden’ uiteenvallen, maar die ook een compleet van elkaar
verschillend karakter vertonen door inhoud en vorm.
Roemer debuteerde in 1970 in Paramaribo onder het pseudoniem Zamani, met de
bundel
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Sasa vol sociaal-politiek nationalistische poëzie over de ‘moeizame strijd en verborgen
hartstochten van de zwarte Surinamer’ zoals de achterflap meldde. Roemer droeg
haar debuut van ‘naakte gedichten’ op ‘aan Suriname, mama en jou’, omdat ze
volgens haar voorwoord een bijdrage bedoelden te zijn ‘in de strijd om erkenning
en waardering, een strijd die ik mijn volk al zo lang zie voeren. Wij belijden vol trots
onze afkomst van Afrikaanse Negers, onze historie van vrijgevochten slaven en ons
zijn als zwarte Surinamers.’ Het openingsgedicht was programmatisch voor de rest:
‘pen / mijn wapen / papier / ons slagveld / woorden / ons bloed / gedichten / onze
vrede’.
Pas na vijftien jaar, in 1985, verscheen er opnieuw gebundelde poëzie bij de
Amsterdamse Lesbische Uitgeverij Furie en bij De Geus in Breda. Roemer
karakteriseerde de bundels En Wat Dan Nog en Noordzee Blues als liederatuur, een
tussenvorm van geschreven en orale literaire vormen. In deze gedichten vol
zwart-feministische lesbiek komt geen Suriname meer voor. Het nationalisme heeft
zich verwijd tot een algemeen zwart bewustzijn: ‘be black and be proud / brult de
panter in afrika / uhuru, jankt mijn ziel / white christmas lord a wonderful white
world / rinkelt santa claus in het westen / uhuru, jankt mijn ziel’ (8). Net als in het
proza van die tijd gaat Roemer zich in deze periode ook in haar poëzie te buiten aan
experimenten met de vorm, met name in haar bizarre hoofdlettergebruik. De gedichten
zijn hard, grimmig, soms cynisch naar inhoud, en naar vorm sterk retorisch met
talrijke herhalingen van complete verzen en strofen. Soms bereikte ze daarmee een
grappig effect, maar soms was het resultaat ronduit ergerlijk en walgelijk:
‘ikke-luie-domme-neger / danser-butler-vlammenvreter /
zwart'vrouw-paaien-blekekloten / zwart'man-naaien-blonde-schoten’ (13). Dit soort
‘gedichten’ zal wel in woede geschreven zijn.
Na opnieuw een tussenperiode van ongeveer vijftien jaar is nu de dunne bundel
‘Miauw’, 24 nieuwe gedichten (2001) verschenen, een bundel die opnieuw een
complete vernieuwing van vorm en inhoud ten opzichte van de vorige inhoudt. De
woede van anderhalf decennium eerder heeft plaatsgemaakt voor de echte humor
die bestaat uit de lach en de traan, en de relativerende ironie over een nogal verwarde
ik-persoon: ‘Is de inkt op / is het alweer zondag / waar is mijn laatste zin gebleven?’
Deze ik-figuur leeft met twee katten, een grote kater en een kleine poes. Maar als de
poes krols is, blijkt de kater gecastreerd. Erotiek en mislukt contact is het steeds
terugkerend thema.
De gedichten lijken bij eerste lezing zo maar wat huiselijke verhaaltjes te vertellen.
Zo begint het tweede gedicht als volgt. ‘Wat bedoelt de poes / ik spits de oren / zij
wil iets // Honger kan zij niet hebben / dorst evenmin en de kattenbak is schoon.’
Maar het gedicht eindigt ermee dat de ik op de knieën gaat voor het klagend gemiauw:
‘op de knieën ga ik met melk / zij valt op het vloerkleed / mijn hand in haar vacht /
zij laat de drank / staan en miauwt / en spint en / spint // Is dat alles?’
Geconcentreerd taalgebruik en geraffineerd aangebrachte dubbele bodems
verdichten wat aanvankelijk slechts een prozaïsche situatiebeschrijving lijkt tot
poëzie. Als twee oude populieren omgekapt worden heet het dat ze zijn ‘geholpen’
(41). In de beschrijving van een tenniswedstrijd op de televisie noteert Roemer dat
Agassi zijn ex-vrouw op de eerste rij heeft laten zitten (20). Het van Roemer bekende
spel met de enjambementen helpt daarbij. Een eenvoudig voorbeeld. ‘Ze nam een
sherry droog en / nog twee en nog negen / tien glaasjes / een krat’ (22). Nam ze er
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nu negen of tien of negentien? Van dit soort taalspel zit de bundel vol. Let op de
dubbele betekenis van ‘in elk gedicht zit een kat’. Natuurlijk, want de gedichten gaan
immers over de huiskatten van de ik-figuur, maar denk ook aan
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‘kat’ in de betekenis van ‘afkatten’ en ‘kater’ van de drank. Al schrijvend op haar
computer over haar huisdieren speelt de dichter een spel van kat en muis met haar
onderwerp en met de lezer.
De beschreven situatie wordt ronduit wrang in een gedicht over het sterven van
een man in het bijzijn van diens zoon, dochter, een gek en twee ex-vrouwen: ‘Zij
stonden allen aan zijn / bed / zijn lievelingszoon en ook zijn gek / de dochter die hem
had / gemeden en zijn twee ex / vrouwen diep in / gebed’. De familie heeft veertig
dagen vrijgenomen en hoge kosten voor een ticket gemaakt, maar de man wil maar
niet op tijd doodgaan. De stervende beseft dat en houdt het daarom voor gezien: ‘Hij
deed ze dicht zijn hete ogen / zijn hart heeft nogmaals stil gestaan / de gek zei: hij is
/ voor ons / gegaan’ (39-40). Waarbij we als lezer door middel van de klemtoon van
‘voor ons’ twee interpretaties kunnen geven.
De verleiding is groot om uit de talrijke voorbeelden te blijven citeren. ‘Ik heb
jouw foto opgehangen / omdat je niet meer / leeft / voor mij en er is niets om jou te
ver / vangen / dan wat geweest is / en voorbij’ (31). Maar het afscheid is moeilijker
en minder definitief dan het hier lijkt, want het gedicht eindigt met de knappe
versregels: ‘jij dankt de / morgen / en mij blijft gisteren / hels nabij.’
Uit de laatste afdeling, alibi, kan het volgende citaat als samenvatting van de hele
sfeer van deze prachtige bundel fungeren: ‘Maakt het uit wie het eerst van de boom
/ heeft gegeten als het altijd / zo gaat dat het paradijs / verdwijnt (...) Nooit eis ik
weer een offer / van vlees / ik stel: snoep verstandig en / geef dan de geest’ (37).
Wim Rutgers

Don Walther Donner, De laatste prijs: korte verhalen, Rotterdam:
Allochtonen Uitgeverij Laetitia 2001. ISBN 90 6543 038 5, 140 pp.
Naast Albert Helman, Astrid H. Roemer en Edgar Cairo hoort Don Walther Donner
tot de meest productieve Surinaams-Nederlandse schrijvers. Maar daarmee houdt
alle vergelijking tussen Donner met de twee andere genoemden op. Don Walther
hoort tot de grote categorie van schrijvers die door de Antilliaanse auteur Cola Debrot
wel eens als dichterlijke naturen zijn gekarakteriseerd.
Het zesde en laatste verhaal, ‘Het boekenweekgeschenk’, wordt door de auteur
zelf als een satire betiteld. Hoofdpersoon Anton Maasbach krijgt daarin het verzoek
van een wel als erg simpel beschreven comité het boekenweekgeschenk te schrijven,
dat in een oplage van één miljoen exemplaren zal moeten verschijnen. Niemand
minder dan de Muze zèlf fluistert de succesauteur het schrijfrecept in dat hij het uit
zijn hoofd moet zetten om iets zinnigs te schrijven. Dat gebeurt daarna dan ook niet
meer. Maasbach ontdekt namelijk een geweldig geheim: vrouwelijke woorden en
mannelijke woorden neuken met elkaar en daaruit ontstaat stijl. De onzijdige woorden
zijn de homo's en lesbiennes, en de adjectieven vormen de viagra van de taal. Wie
dit leuk vindt en satirisch geslaagd, moet de verhalenbundel kopen. Maar aan mij is
zoiets niet besteed.
Gelukkig zijn de overige vijf verhalen minder tenenkrommend. Het eerste verhaal,
‘De talisman’, vertelt over een kansarme, werkloze Curaçaose jongeman die op zijn
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geboorte-eiland met justitie in aanraking komt. Als de Antilliaanse regering de kunst
afkijkt van Fidel Castro, die de deur voor alle ongewenste elementen op Cuba
wagenwijd openzette naar de Verenigde Staten, migreert hoofdpersoon Carlos met
de Antillenstroom mee naar het moederland. Maar ook daar raakt hij door eigen
onnozelheid in justitiële problemen.
Het langste verhaal van de bundel, ‘De zangvogel’, is het aardigste. Een Curaçaose
man heeft zijn levensgezellin neergestoken omdat deze zijn zangvogeltje verkocht
heeft. Die
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repmang gele bek was nu net het gewaande middel waarmee de man dacht zijn
hosselleven te kunnen ontstijgen. Het verhaal schetst een aardig beeld van de kansarme
migrant en diens onmacht om in de Nederlandse maatschappij te integreren.
In een voorwoord schrijft Don Walther Donner nogal verongelijkt over zijn gebrek
aan succes bij de lezersmassa en over de laatste prijs die hij voor deze verhalen kreeg
toen hij ze ter gelegenheid van een schrijfwedstrijd voor allochtonen instuurde.
Voorlopig moeten we echter constateren dat Donners schrijfdrang groter is dan zijn
literaire talent. Kwantiteit betekent niet automatisch kwaliteit.
Wim Rutgers

John H de Bye, Geloof, hoop en liefde, Schoorl: Uitgeverij Conserve 2002.
ISBN 90-5429-154-0, 179 pp., prijs €14,00.
Geloof, hoop en liefde is een historische roman over de vestiging van de Joden in
Suriname. Het verhaal is gebaseerd op historische feiten en gebeurtenissen en speelt
zich af tussen 1600 en 1700. De titel van het boek loopt als een rode draad door het
verhaal heen.
Het verhaal begint in Portugal, in de stad Lissabon. David en Maria Helena zijn
verliefd op elkaar en zien elkaar in het geheim. Als David Maria Helena ten huwelijk
heeft gevraagd, beginnen de problemen voor David. Maria Helena is katholiek en
David en zijn familie zijn Joods, hoewel zijn familie het Joods-zijn heeft geprobeerd
te verbloemen door zich als katholieken voor te doen. Van dit deel van het boek vind
ik dat de schrijver te veel uitlegt, terwijl duidelijk is wat wordt bedoeld. Een voorbeeld
hiervan is de (hijgende) pater bij de biecht van Maria Helena.
David wordt opgepakt en op een naargeestige manier wordt beschreven hoe David
wordt gemarteld. Hij moet bekennen of hij Joods is of niet. Door deze gebeurtenissen
besluiten de ouders en broer van David te vluchten, en wel naar Amsterdam.
In Amsterdam gaat het jaren goed met de familie, maar als zoon Emanuel vragen
begint te stellen over het geloof krijgt hij een straf opgelegd door de Joodse
Kerkenraad. Wederom besluit het gezin weg te gaan, dit maal naar Recife in Brazilië.
De boottocht naar Recife is indrukwekkend en mooi om te lezen. Tijdens deze
boottocht raakt Emanuel verwikkeld in een liefdesrelatie tussen Donna en Sara.
In Recife aangekomen wordt kennis gemaakt met de slaven en de slavenhandel.
Emanuel en zijn ouders bouwen een leven op in Recife. Ondertussen ontmoette hij
in Recife regelmatig zijn twee geliefden die hij op de boottocht had leren kennen.
Tenslotte vroeg hij toch Sara ten huwelijk.
Na verloop van tijd besloten ook zij weer weg te trekken naar een ander land. Dit
met name vanwege de jaloezie van de niet-Joodse Nederlanders. Emanuel en Sara
namen namen ook Anita mee, de nog zeer jonge slavin, waar Emanuel een verhouding
mee heeft. De keuze van het land was Suriname geworden. Na aankomst bouwden
zij ook daar in Jodensavanne weer een leven op door een suikerplantage te beginnen.
Hierna begint deel twee van het boek. In deel twee worden duidelijk meer feiten
en data van gebeurtenissen genoemd dan in het eerste deel, zoals bijvoorbeeld in
1667 de verovering van Suriname van de Zeeuwen op de Engelsen door Abraham
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Crijnssen. Het komt vreemd over dat Emanuel deze gevechten van nabij meemaakt.
Ook wordt zeer uitgebreid de komst van Van Sommelsdijck beschreven. Een leuke
vondst van de schrijver is om Emanuel goede vrienden van Van Sommelsdijck te
laten worden, zodat Van Sommelsdijck een personage wordt en niet een historisch
figuur die en passant wordt genoemd.
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De schrijver heeft deze vriendschap onder meer op de volgende wijze beschreven.
Emanuel moest aan Van Sommelsdijck uitleg geven over het Joodse paasfeest. In
deze uitleg vertelt Emanuel dat de Joden tot slaven werden gemaakt door de farao
en het leven van de Joden moeilijk en onhoudbaar werd. Een ‘mooie’ tegenstelling
met de Indiaanse en uit Afrika komende slaven die in die tijd leefden in Suriname.
Gouverneur Van Sommelsdijck krijgt in het boek heel wat gespreksstof toebedeeld.
Dat is op zich interessant, maar aan de andere kant is dit langdradig en verwacht je
dit in het boek niet meer na deel één te hebben gelezen. Van Sommelsdijck vertelt
wat hij heeft meegemaakt toen hij naar Suriname was getrokken. Na de moord op
de gouverneur loopt het verhaal ten einde.
Voor de Joden in Suriname was het leven in die periode vrij goed. Zij konden hun
geloof belijden en hoefden dit niet stiekem te doen. Zij hadden de zelfde rechten en
plichten als de andere inwoners van Suriname (op de slaven na natuurlijk) in
tegenstelling tot vooral Portugal.
Ondanks de vele liefdesperikelen en deel twee, waarin behoorlijk wordt uitgeweid
door Van Sommelsdijck, vind ik het uiteindelijk een interessant en mooi boek. John
H. de Bye weet op een sprekende wijze de tijd te doen herleven van honderden jaren
geleden. Tevens schetst hij niet alleen van de Joden een beeld, maar ook van het
gewone alledaagse leven van toen. Hierin zijn veel dingen van nu herkenbaar, zoals
de mampieren en bijvoorbeeld het bruine water van de Surinamerivier. Maar ook
dingen uit geschiedenisboeken, zoals bijvoorbeeld het eten van citrusvruchten tegen
scheurbuik. Ten aanzien van de Joden krijgt de lezer een beeld van het Joodse geloof,
diverse gebruiken en waarden en normen. Ook besef je na het lezen van dit boek wat
een opgave het reizen in die tijd niet moet zijn geweest zonder de moderne ‘vliegende’
technieken van nu.
Ramona Stigter

Ron Ramdin, Arising form Bondage: A History of the Indo-Caribbean
People, Londen: I.B. Tauris Publishers 2000. ISBN 1 86064 297 7, 387 pp.
Dit boek gaat over de geschiedenis van de Hindostanen in Guyana, Trinidad, Jamaica
Suriname, Guadeloupe en Martinique. Daarnaast besteedt het éénmaal kort aandacht
aan de situatie in Grenada en Cuba. De auteur - zelf een Hindostaan - is biograaf,
historicus en romanschrijver. Hij is aan het einde van de jaren negentig gepromoveerd
in de letteren aan de University of London.
De schrijver vertelt eerst hoe de slavernij in Groot-Britannië werd afgeschaft en
hoe al kort daarna een beweging opkwam voor een herstel van een andere ‘mildere’
vorm van slavernij, de contractarbeid. Op 5 mei 1838 arriveerde het eerste schip met
Brits-Indische immigranten in de Caraïben, in Georgetown in Brits-Guyana. Opvallend
is dat zowel in Brits-Guyana als later in Trinidad en Suriname vrij snel na aankomst
bij de contractanten zo'n grote weerstand tegen de contractarbeid ontstond dat de
aanvoer van nieuwe arbeiders werd stopgezet. Maar in alle gevallen werd die na een
aantal jaren weer hervat. Toch bleef de situatie voor de contractarbeiders moeilijk.
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Het aardige van Ramdins beschrijving is dat hij met name in de eerste helft van zijn
boek ook aandacht schenkt aan de lotgevallen van enkele individuele Hindostanen.
De contractarbeiders moesten lange dagen maken van tenminste 9 uur en zwaar
werk verrichten. Dikwijls was het voedsel en de medische zorg slecht. Vandaar dat
er van tijd tot tijd stakingen waren en een enkele keer leidde dit zelfs tot een opstand
waarbij doden vielen. Één derde van de contractarbeiders keerde terug, vooral
vrouwen en kinderen. De meesten bouwden in India weer een nieuw leven op. De
anderen bleven in De West. Zij vormden een nieuwe stam naast de Creolen en de
Europeanen. Hun
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leven ging een nieuwe fase in, waarin opnieuw strijd geleverd moest worden.
De auteur wekt de indruk dat behalve de acties van Mahātmā Gāndhī en andere
Indiase nationalisten in India vooral ook vice-roy Hardinge een doorslaggevende rol
heeft gespeeld in de uiteindelijke beslissing van de regering van Brits-Indië om een
einde te maken aan de contractarbeid. Een probleem was echter dat James McNeill
en Chimman Lal, die in 1915 in opdracht van de Brits-Indische regering in de
Caraïben onderzoek hadden verricht, het toen vigerende systeem van contractarbeid
niet verkeerd vonden en zelfs pleitten voor een voortzetting van de contractarbeid.
In 1915 was de Indiase politiek echter voor de afschaffing van contractarbeid. In dat
jaar kwam C.F. Andrews, een goede vriend van Gāndhī, die eveneens door vice-roy
Hardinge op onderzoek uitgestuurd was, tot de conclusie dat het onderzoek van
McNeill en Lal niet diep genoeg was gegaan. Het ging om de manier waarop over
de contractarbeiders gesproken werd, namelijk alsof zij vee waren. Dat typeerde de
onmenselijkheid van het systeem. Met het argument dat contractarbeid een systeem
van dwang was en weinig verschilde van slavernij deed Hardinge een beroep op de
Britse regering in Londen het systeem af te schaffen. In 1917 werd de rekrutering
van contractarbeiders in India gestaakt. In 1919 kwam een einde aan de contractarbeid
in Brits-Guyana en in 1920 waren alle contractarbeiders vrij.
De auteur vertelt vervolgens van de strijd die de Hindostanen in hun nieuwe
Caraïbische vaderland moesten voeren voor erkenning en voor een volwaardig
staatsburgerschap. Na de onafhankelijkheid kregen zij te maken met het racisme van
een overheid geleid door politici van Afrikaanse afkomst. Deze politici konden
makkelijk de weerstand van het Creoolse segment van de bevolking mobiliseren
tegenover de Hindostanen. Toch zijn er zowel in Trinidad als in Guyana perioden
van samenwerking tussen Creolen en Hindostanen geweest. In Trinidad ontstond die
samenwerking in de jaren dertig toen arbeiders van Creoolse en Hindostaanse afkomst
hongermarsen hielden. In Guyana was er samenwerking in de aanloop naar de strijd
om de onafhankelijkheid. Maar in beide landen was het zo dat de Creolen aan de
macht waren op het tijdstip dat het land politieke onafhankelijkheid bereikte. Suriname
is hier de gunstige uitzondering, omdat in dit land ondanks de etnische tegenstellingen
die ook hier aanwezig waren en aangewakkerd werden jarenlang is samengewerkt.
De oorzaak daarvan was de Nederlandse achtergrond van deze staat. Daardoor waren
de van oorsprong etnische partijen meer geneigd om coalities aan te gaan, zodat alle
bevolkingsgroepen een plaats kregen in de regering.
In de studie gaat het vooral over Trinidad. Guyana staat op de tweede plaats en
Jamaica, Suriname en Guadeloupe hangen er een beetje bij. Over de situatie op
Trinidad is blijkbaar het meeste materiaal beschikbaar. Het boek van Ramdin is
namelijk meer een samenvattend overzicht van wat eerder gepubliceerd is dan een
studie waarin de resultaten van nieuw onderzoek worden gepresenteerd. Het nieuwe
is de Caraïbische optiek van de schrijver Daardoor komt een aantal zaken beter tot
zijn recht dan bij andere auteurs. Een voorbeeld is het gegeven dat er tussen de Britse
koloniën behoorlijk wat onderling verkeer van Hindostanen was, en dan zeker ook
tussen Brits-Guyana en Suriname. Dat wordt immers nogal eens ontkend.
Heel interessant is in dit verband de passage die de auteur aanhaalt uit het rapport
dat James McNeill en Chimman Lal maakten voor de regering van India. Zij melden
dat zich in 1915 2000 Hindostanen uit Brits-Guyana als kolonist en rijstverbouwer
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vestigden in Suriname, terwijl een groot aantal Hindostaanse plantage-arbeiders van
Suriname naar Brits-Guyana vertrok. De conclusie van McNeill en Lal was ver-
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volgens dat wanneer Suriname de regelingen van Brits-Guyana overnam voor de
plantages en Brits-Guyana de politiek van kolonisatie van Suriname zou overnemen,
beide kolonies tot bloei zouden komen. McNeill en Lal waren - zoals eerder gemeld
- uiteindelijk voor een voortzetting van het systeem van contractarbeid. In 1921
bestond 8% van de Hindostaanse bevolkingsgroep uit immigranten uit Brits-Guyana
(p. 175). Maar verder geeft de beschrijving van Ramdin de indruk dat de situatie in
Suriname nauwelijks anders was dan in Trinidad en Brits-Guyana.
Zoals eerder naar voren gebracht, is het boek meer een samenvattend overzicht
van wat eerder gepubliceerd is dan een studie gevuld met de resultaten van nieuw
onderzoek. Dat is tegelijk ook het probleem van dit werk. Dat betekent dat hij over
bepaalde onderwerpen in het ene land wel iets kan melden, terwijl er over datzelfde
onderwerp in een ander land niets wordt meegedeeld. In een andere geval,
bijvoorbeeld in zijn beschrijving van de hindoereligie in Brits-Guyana, vult Ramdin
de beschikbare informatie aan met resultaten van studies over Trinidad. Bovendien
lijkt het er op dat de auteur geruime tijd aan dit boek gewerkt heeft en dat vooral het
laatste gedeelte over Trinidad later is geschreven dan eerdere delen van het boek.
Want nadat hij eerder heeft geschreven dat Trinidad nog nimmer een Hindostaans
staatshoofd of een Hindostaanse minister-president heeft gehad, vertelt hij zelf op
p. 320 en 321 dat Basdeo Panday op dit eiland de eerste Hindostaanse prime minister
wordt. Ondertussen was de Hindostaan Nur Hasanali van 1987 tot 1997 president
van Trinidad & Tobago. Maar dat meldt Ramdin helemaal nergens. De auteur heeft
blijkbaar aan het einde nagelaten om te controleren of alle informatie in zijn boek
strookte met de situatie van het moment dat hij zijn manuscript bij de uitgever
inleverde. Dat is behoorlijk slordig. Helaas zijn er meer slordigheden. Zo meldt hij
dat er in 1996 algemene verkiezingen waren in Trinidad & Tobago, terwijl deze
plaatsvonden in 1995. Een andere slordigheid is dat hij eerder spreekt over prime
minister Lachmon van Suriname, terwijl hij later laat zien dat hij heel goed weet dat
Lachmon parlementsvoorzitter was en dat een andere Hindostaan president van
Suriname werd. Verder wordt het boek ontsierd door nogal wat herhalingen, vooral
in de beschrijvingen van Trinidad, Martinique en Guadeloupe. Een strakkere opzet
had het werk goed gedaan.
Toch denk ik dat Ron Ramdin een standaardwerk geschreven heeft, een goed begin
voor iedereen die zich wil verdiepen in de geschiedenis van de Hindostanen in
Suriname, omdat door zijn optiek het brede verband van het Hindostaanse segment
van Surinames bevolking aan het licht komt.
Freek L. Bakker

Cándani, Huis van as, Haarlem: In de knipscheer 2002. ISBN 90 6265 534
3, 108 pp., prijs €12,95.
Dit boek beschrijft de reis van Amelia, een Hindostaanse vrouw uit Nederland, naar
het huis waar zij vroeger woonde in een van de districten van Suriname. Tot haar
verbazing ontdekt ze dat daar nu Señorita woont, destijds haar jeugdvriendin. Señorita
is in Suriname achtergebleven, toen Amelia met haar vader en moeder naar Nederland

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

vertrok. Toen bleef ook de áji achter, de grootmoeder van haar jeugdvriendin. De
vriendschap wordt vernieuwd en ook de relatie met áji wordt vernieuwd. Tegelijkertijd
leiden deze vernieuwingen tot een reeks van pijnlijke ontdekkingen over Amelia's
ouders en over haar eigen relatie tot de zoon die Señorita heeft gekregen van de
Hindostaanse man die elk jaar uit Nederland kwam en de hele
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maand juli bij haar woonde om dan weer naar Nederland terug te keren. Deze man
zorgde er ook voor dat Señorita en haar zoon altijd voldoende te eten hadden.
Langzamerhand ontdekt Amelia donkere plekken, die door haar vader voor haar
verborgen gehouden zijn. In diezelfde tijd echter komen oude herinneringen terug
die haar meer inzicht in de werkelijkheid hadden kunnen geven wanneer ze daarop
was doorgegaan. Als Amelia aan het einde van het boek naar Nederland terugkeert,
heeft zij niet alleen een nieuw inzicht in haar familie gekregen, maar heeft ze ook
een andere houding aangenomen tegenover haar eigen leven.
Hoewel klein, is Huis van as een echte psychologische roman. De roman is knap
geschreven, omdat de schrijfster er niet voor terugdeinst openlijk in te gaan op de
vooroordelen waarmee een vrouw als Señorita te maken krijgt. Als vrouw, die niet
getrouwd is en toch een kind heeft, is zij in de Hindostaanse wereld van Suriname
in een isolement terecht gekomen. Haar zoon heeft geen vriendjes. Heel knap
beschrijft Cándani vervolgens hoe dat als gevolg van de boodschap dat de man die
jaarlijks bij haar kwam overleden is verandert. Ondertussen weet de auteur te
voorkomen dat Amelia, de ik-figuur in de roman, boven haar jeugdvriendin komt te
staan. Beiden zitten gevangen in het web van een man, Amelia in dat van haar vader,
Señorita in dat van de vader van haar zoon. Beiden zijn door dat web in hun
ontwikkeling blijven stilstaan. De liefde die zij ontvangen hebben heeft zekerheid
gebracht, maar tegelijk de verdere groei van hun persoonlijkheid geblokkeerd.
Op de achterflap van het boek staat over de auteur de volgende uitspraak Hella
Haasse: ‘Zij heeft het talent én de ambitie én de verhaalstof om een van de groten
van de Surinaamse literatuur te worden!’. Na Cándani's eerste roman, Oude bekenden,
zou ik dat grote woorden hebben gevonden. Maar nu denk ik dat de kans bestaat
Hella Haasse gelijk zal krijgen, hoewel de nadruk wel blijft liggen op het ‘worden’.
Het komt er aan, maar Cándani is er nog niet. Toch heeft ze met Huis van as een
mooi boek geschreven.
Freek L. Bakker

Pitou van Dijck (red.), Suriname. The Economy. Prospects for Sustainable
Development, Kingston: Ian Randle Publishers 2001. ISBN 976-637-058-2,
353 pp.
In Suriname. The Economy. Prospects for Sustainable Development wordt de balans
opgemaakt van het sociaal-economisch beleid in Suriname in de jaren negentig van
de vorige eeuw. De samensteller, Pitou van Dijck, is verbonden aan het Centrum
voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) van de universiteit van
Amsterdam. Hij was in 1997 en 1999 gastdocent aan de Anton de Kom Universiteit
in Suriname. Deze bundel is het resultaat van dit gastdocentschap en een workshop
op het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag in mei 1999 over de Surinaamse
economie. De bijdragen zijn onder meer van de hand van specialisten op het terrein
van de Surinaamse economie verbonden aan het Internationale Monetaire Fonds
(IMF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en Nederlandse universiteiten.
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Wie de Surinaamse economie de afgelopen decennia overziet, ontkomt niet aan
de indruk dat de geschiedenis zich in Suriname lijkt te herhalen. In de jaren tachtig
en begin jaren negentig maakte Suriname een sociaal-economische crisis door hetgeen
onder meer samenhing met de stopzetting van de Nederlandse ontwikkelingshulp en
een scherpe daling van de aluminiumprijzen op de wereldmarkt. De eerste
regering-Venetiaan (1991-1996) boekte op economisch terrein in de eerste helft van
de jaren negentig enig succes door de uitvoering van een structu-
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reel aanpassingsprogramma. Zij kon in vier jaar tijd een sluitende begroting
presenteren, de inflatie en wisselkoers stabiliseren en bogen op een flinke hoeveelheid
aan goud en buitenlandse valuta in de staatskas. De gerealiseerde monetaire stabiliteit
was echter kunstmatig en niet het gevolg van productie. Daarnaast was deze regering
niet in staat om de sociale gevolgen van het aanpassingsprogramma op te vangen.
Met het aantreden van de regering-Wijdenbosch (1996-2000) kwam de economie
van Suriname in een vrije val terecht. In plaats van het succesvolle begrotingsbeleid
van de voorgaande regering voort te zetten, gaf de regering-Wijdenbosch ongebreideld
geld uit. Het begrotingstekort werd volledig monetair gefinancierd met als gevolg
een torenhoge inflatie, het stijgen van de wisselkoers, de stagnatie van de economische
groei. Bedroeg in 1990 de wisselkoers voor de Amerikaanse dollar op de Surinaamse
‘Wall Street’ [de gehanteerde wisselkoersen door geldwisselaars op de centrale markt
in Paramaribo] nog 14.6 Sf, in 1999 was deze inmiddels gestegen naar 1.251 Sf.
Suriname was praktisch failliet en behoorde samen met Haïti tot een van de armste
landen op het westelijk halfrond. In mei 1999 gingen tienduizenden de straat op om
te protesteren tegen de sociale gevolgen van het desastreuze financieel-economisch
beleid van de regering.
Anno 2002 zien we een herhaling van de ontwikkelingen in de jaren negentig. Er
is nauwelijks sprake van productie, Suriname importeert meer dan het exporteert en
de overheid blijkt niet in staat parastatale bedrijven adequaat te managen. In een
dergelijke economie kan geen enkele munt stabiel blijven. De gevolgen zijn dan ook:
een op hol geslagen wisselkoers, stakingsdreigingen, ontevreden vakorganisaties,
onvoorspelbare prijsschommelingen en toenemende ontevredenheid onder de
bevolking. Het is alsof politici geen lering hebben getrokken uit fouten uit het
verleden.
Thema's in deze bundel zijn de macro-economische ontwikkelingen, de inflatie,
de vooruitzichten in de toekomst, werkgelegenheid, armoede en inkomensverdeling,
sociale politiek, economische kansen bij tropisch bosbeheer en regionale economische
integratie. In een afsluitend hoofdstuk worden de vooruitzichten voor een duurzame
ontwikkeling in de nabije toekomst geschetst. In de diverse hoofdstukken worden
ook aanbevelingen op sociaal-economisch terrein gedaan.
Kenners van de Surinaamse economie, of zij die zich beroepshalve hiermee
bezighouden, zullen in deze studie nauwelijks nieuwe feiten en inzichten tegenkomen.
De meerwaarde van deze studie zie ik primair in het bundelen van de diverse aspecten
van de Surinaamse economie die eerder onderwerp waren in diverse rapporten van
het IMF en de IDB.
Niet alle bijdragen in deze bundel munten uit door hun leesbaarheid. Veel
economisch specialisten werkzaam binnen financiële instellingen als het IMF en de
IDB produceren over het algemeen nota's en rapporten die bestemd zijn voor hun
collega-economen. Zo zijn er in deze bundel 2 bijdragen opgenomen (hoofdstuk 4
handelend over de hoge inflatie en hoofdstuk 5 handelend over vooruitzichten in de
toekomst) waar voor niet-economen geen doorkomen aan is. In hoofdstuk 5 is een
appendix van maar liefst 7 pagina's opgenomen met allerlei economische formules
en berekeningen. Van beide hoofdstukken kan worden gesteld dat zij de leesbaarheid
voor een breed geïnteresseerd publiek beslist niet vergroten, tenzij deze bundel
primair bedoeld is voor specialisten.
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Een belangrijke omissie in deze bundel vind ik de afwezigheid van een bijdrage
over bestuurlijke (in)competentie, good governance en een doordachte
ontwikkelingsvisie in Suriname. De oorzaak van de slechte sociaal-economische
situatie in Suriname ligt eerder hier dan in de macro-economische situatie. Indicatief
in
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dit verband is de situatie in de rijst- en bacovensector. De agrarische sector wordt in
Suriname niet geteisterd door natuurrampen, maar dreigt door mismanagement ten
onder te gaan.
Ondanks deze kritiekpunten biedt de bundel een gedegen overzicht van het
sociaal-economische beleid in het afgelopen decennium in Suriname. De in de diverse
hoofdstukken opgenomen analyses en aanbevelingen bieden hopelijk beleidsmakers
en politici in Suriname goede handvatten om het economische roer om te gooien.
Maar misschien ben ik in dit opzicht al te optimistisch.
Hans Ramsoedh

Mir Wermuth, No Sell out. De popularisering van een subcultuur,
Amsterdam: Aksant 2002. ISBN 90 5260 042 2, 381 pp., €22,00.
In deze handelseditie van haar proefschrift onderzoekt Mir Wermuth het proces van
popularisering van hiphop in Nederland en Groot-Brittannië: van
underground-subcultuur tot mainstream-popcultuur. Onder mainstreaming moet
worden verstaan een toename in populariteit van de subcultuur.
Hiphop, aanvankelijk beschouwd als een grappig bijverschijnsel van discomuziek
en een rage die geen lang leven beschoren leek te zijn, bestaat sinds de jaren zeventig
als een nieuwe muziekstroming binnen de popmuziek en kenmerkt zich door een
bepaalde stijl: rap, dj-ing, breakdancing, graffiti, een eigen taal, een bepaalde uiterlijke
stijl en kwaliteitsopvattingen. Door de bijpassende leefstijl (kleding, taal, dans,
gedrag) en de maatschappelijke positie van de hiphoppers en hun fans wordt hiphop
tot een subcultuur gerekend.
Hiphop als subcultuur kent een krachtige stijlmetafoor waarin duidelijke
opvattingen over etniciteit, sekseverhoudingen en afwijkend gedrag worden uitgedrukt.
Deze muziek en subcultuur worden door de buitenwacht gezien als een seksistische
en gewelddadige zwarte cultuur vol machismo. De veronderstelde relaties tussen
zwarte etniciteit en gewelddadig gedrag hebben in niet onbelangrijke mate lange tijd
de veelal negatieve beeldvorming over hiphop bepaald. Berichten in de media over
bijvoorbeeld de van moord verdachte Amerikaanse rapper Snoop Doggy, de
gewelddadige dood van een aantal rappers daar, vrouwonvriendelijke of seksistische
hiphop en gewelddadige raps (gangsterraps) hebben dit beeld verder versterkt. Maar
sedert eind jaren negentig is hiphop de subculturele status ontstegen en inmiddels
big business geworden. De mainstreaming van hiphop heeft echter niet geleid tot
een verdwijning van die subcultuur en een verlies van subculturele waarden;
mainstream rap en hardcore hiphop bestaan nog steeds in redelijke harmonie naast
elkaar.
Inmiddels wordt hiphop in de Verenigde Staten gezien als de meest dominante
vorm van zwarte cultuur. Ook in Europa vormen zwarte jongeren met een
Afro-Caribische of Afrikaanse achtergrond de voorhoede binnen de hiphopscene. In
Nederland zijn het met name Surinaams-Creoolse jongeren die een belangrijke
stempel hebben gedrukt op hiphop. Hiphop is niet alleen populair bij jongeren met
een Afro-Carabische afkomst, maar ook onder andere allochtone jongeren in
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Nederland. Zij is daarmee ook een uiting geworden van een zwarte cultuur in politieke
zin: hiphop als expressie van allochtone jongeren. Meer dan voor autochtone jongeren
is muziek voor zwarte jongeren een vehikel om hun etnische identiteit uit te dragen,
of daar iets wezenlijks in te herkennen dat bijdraagt aan hun etnische beleving. De
schatting is dat in Nederland enkele honderden amateurbands bestaan waarvan enkele
tientallen professioneel door het leven gaan. Mir Wermuth
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beschouwt het maken van hiphop in Nederland als een typisch voorbeeld van
allochtoon ondernemerschap, dit in tegenstelling tot het etnisch ondernemerschap
van bijvoorbeeld Surinaamse muzikanten die zich met kaseko-muziek primair richten
op de eigen etnische achterban. De popularisering van deze subcultuur aan het eind
van de jaren negentig heeft geleid tot de adaptatie van hiphop bij een groot deel van
het jongere blanke publiek waarmee hiphop volgens de auteur een typische uiting
van de hedendaagse multiculturele samenleving genoemd kan worden.
In deze studie staan vier aspecten centraal. Ten eerste de actoren die een rol spelen
bij de popularisering van hiphop en hoe zij zich in dit traject onderscheiden. Ten
tweede de factoren die beperkend en/of bedreigend zijn voor de popularisering van
hiphop. Ten derde de interactie tussen actoren en factoren bij het populariseringstraject
van deze subcultuur. En ten vierde de invloed van die popularisering op de hiphop
subcultuur.
No Sell Out is opgebouwd rond tien hoofdstukken en die kunnen weer in drie delen
worden gerubriceerd. In het eerste deel (hoofdstuk 1, 2 en 3) bespreekt de auteur het
theoretisch kader, de onderzoeksopzet en het fenomeen hiphop. In het laatste
hoofdstuk van dit deel bespreekt de auteur de zeven belangrijkste concepten
(kernbegrippen) die een rol spelen in het complexe traject van de popularisering van
de hiphop-subcultuur: stijl, kwaliteit, etniciteit, sekseverhoudingen, afwijkend gedrag,
nationale cultuur en populariteit. In deel II (hoofdstuk 4, 5 en 6) volgt een analyse
van de positie van hiphop als subcultuur en als mainstream-cultuur voor de
verschillende actoren aan de hand van de eerder genoemde zeven kernbegrippen. In
hoofdstuk 4 worden de esthetische en sociale productie door artiesten behandeld. In
hoofdstuk 5 en 6 worden respectievelijk de materiële productie (media, podia,
platenmaatschappijen) en consumptieve praktijken (mediagebruik, concert &
clubbezoek, kopen van geluidsdragers et cetera) van de fans besproken. In deel III
(hoofdstuk 7, 8 en 9) worden drie casestudies gepresenteerd: in hoofdstuk 7 hoe
zogenaamde trendsettende muziektijdschriften (OOR in Nederland en New Musical
Express in Engeland) berichten over hiphop, in hoofdstuk 8 de berichtgeving in de
media (muziek- en massamedia) over hiphop als subcultuur en in hoofdstuk 9 de
populariteit van hiphop in de hitparade. In het laatste hoofdstuk (10) presenteert de
auteur een samenvatting en synthese.
Doordat de auteur zich vooral focust op het proces van mainstreaming van de
hiphop weet je na lezing van deze studie nog steeds niet wie die hiphoppers in
Nederland zijn: wat is hun sociale achtergrond en wie zijn hun fans. Dit is een
belangrijke omissie. Ook op de voor de hand liggende vraag in hoeverre blanke
Nederlandse hiphoppers mede een belangrijke impuls hebben gegeven aan de
popularisering van de hiphop in Nederland wordt niet ingegaan. Ondanks deze
kritiekpunten is No Sell Out een boeiende studie van een (multi)cultureel fenomeen
onder zwarte en blanke jongeren in Nederland en Groot-Brittannië. In een heldere
en prettig leesbare stijl beschrijft de auteur hoe etniciteit op heel veel verschillende
manieren doorwerkt in de popularisering van hiphop en de onmogelijkheid de grenzen
tussen de innerworld en outerworld van subculturen te trekken als gevolg van
popularisering en inkapseling door de cultuurindustrie. Aan die grenzen wordt volgens
de auteur constant aan gesleurd en gesleuteld.
Hans Ramsoedh

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

373

Bettina Migge, Substrate Influence in the Formation of the Surinamese
Plantation Creole: A Consideration of Sociohistorical Data and Linguistic
Data from Ndyuka and Gbe. Columbus: Ohio State Dissertations in
Linguistics 1998, 378 pp. Te bestellen via intenet:
http://ling.ohiostate.edu/publications/dissertations/ voor ongeveer €18 (incl.
verschepingskosten, betaling dmv. cheque).
Zonder één achttiende-eeuwse Srananbron open te slaan, toch overtuigende uitspraken
doen over het ontstaan en het karakter van deze taal, dat is wat Migge doet in dit
Engelstalige proefschrift. Dit lijkt welhaast onvoorstelbaar, vandaar dat ik graag eerst
wat aandacht besteed aan haar werkwijze, voordat ik overga tot een bespreking van
een deel van de resultaten van haar onderzoek.
Op basis van een socio-historische analyse van de demografische samenstelling
en ontwikkeling van de Surinaamse bevolking in de laatste helft van de zeventiende
eeuw en de eerste helft van de achttiende eeuw, concludeert Migge dat de voorloper
van het hedendaags Sranantongo, het Surinaams Plantage Creools (SPC) ontstaan
moet zijn in drie stadia (1650-1720). In het eerste stadium (1652-1679) spraken de
vanuit West-Afrika verscheepte slaven een soort Engels met hun meesters en
opzichters op de boerderijen, die toen nog voornamelijk van Engelse komaf waren.
In het tweede stadium (1680-1694) breidden de boerderijen zich uit tot plantages en
werden er hoe langer hoe meer slaven verscheept naar Suriname. Deze grootschalige
plantages waren sterk hiërarchisch georganiseerd, waardoor de aard en de regelmaat
van het contact tussen nieuwe slaven en hun Europese bazen veranderde, evenals
het contact tussen slaven op verschillende posities, en tussen nieuwe en oude slaven.
Kortom, de nieuwe slaven leerden de Engelse voertaal niet op dezelfde manier en
niet met hetzelfde resultaat als de slaven in het voorgaande stadium. Hun Afrikaanse
moedertalen hadden een grotere invloed op hun variant van de voertaal (het SPC)
dan het Engels van de eerste generatie slaven.
Het gaat hier grotendeels om Gbe-clustertalen en talen uit het Kikongo-cluster,
maar deze clustering betekent niet dat de sprekers van twee talen uit hetzelfde cluster
elkaar kunnen verstaan. Het Gbe, bijvoorbeeld, bestaat uit vijf subclusters (Vhe, Gen,
Aja, Fon, Phla-Phera) en telt in totaal 37 verschillende talen. In het derde stadium
(1695-1720) steeg het aantal Afrikanen ten opzichte van het aantal Europeanen
minder explosief, en de talen van de nieuwe slaven waren ook niet meer zo
verschillend (maar niet eender!): ongeveer 70% van deze slaven werd verscheept uit
gebieden waar Gbe-talen werden gesproken. Voor het SPC in deze periode betekende
dit een grotere invloed van het Gbe ten koste van het Kikongo. In dit stadium en iets
erna splitsten vier Marrontalen zich af van het SPC, die zich vervolgens zonder
Europese invloed in de binnenlanden van Suriname hebben ontwikkeld: het Aukaans,
het Aluku-Boni, het Paramakaans en het Kwinti (respectievelijk ongeveer 1710,
1720, 1720 en 1740). Deze aan elkaar verwante Marrontalen worden samen het
Ndyuka genoemd, omdal ze vanuit taalkundig oogpunt sterk op elkaar lijken (Migge
heeft deze aanduiding in recente publicaties vervangen door het neutrale Eastern
Maroon Creole). Doordat het Ndyuka zich toen heeft afgescheiden, heeft het nu meer
originele SPC eigenschappen dan het vernederlandste hedendaagse Sranan. Vandaar
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dat Migge veldonderzoek heeft verricht naar twee van deze Marronlecten in Suriname,
het Paramakaans en het Aukaans.
Vervolgens presenteert Migge een socio-historische analyse van de demografische
samenstelling en ontwikkeling van de West-Afrikaanse kust in die periode. De slaven
werden voornamelijk verscheept vanuit de aan zee gelegen delen van Togo en Benin,
en het gebied ten
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noorden van de Zaïre-rivier, de kustgebieden van Kongo, Zaïre en zuidelijk Gabon.
Maar werden daar drie eeuwen geleden dezelfde talen gesproken als nu? Migge
beschrijft hoe de voorouders van zowel slaven als handelaren, die niet oorspronkelijk
in deze gebieden woonden, daar terecht gekomen zijn, en hoe deze omzwervingen
als gevolg van oorlog en volksverhuizingen tot in de achttiende eeuw doorgingen.
Ook beschrijft Migge welke etnische groepen betrokken waren bij de slavenhandel.
Omdat de slaven meestal krijgsgevangenen waren of behoorden tol onderdrukte
etnische minderheden, brengt Migge in kaart welke oorlogen zich tussen welke
groepen hebben afgespeeld, en hoe dat de machtsverhoudingen tussen deze en andere
groepen in de regio heeft beïnvloed. De etnolinguïstische groepen die nu in het
kustgebied van Benin leven blijken rechtstreeks verwant te zijn aan de ‘Surinaamse’
slaven. Op basis van deze historische gegevens heeft Migge een representatieve
selectie van Gbe-talen gemaakt en die in Benin onderzocht.
Vervolgens vergelijkt Migge in detail seriële werkwoordconstructies en constructies
met en zonder koppelwerkwoord om de overeenkomsten en verschillen tussen deze
constructies in het Ndyuka en het Gbe bloot te leggen. Het aantal semantische en
syntactische overeenkomsten in de genoemde constructies tussen beide talen is
talrijker dan het aantal verschillen. De verschillen zijn ook niet van dien aard, dat ze
de veronderstelde invloed van het Gbe op het SPC ontkrachten. Migge doet er mijn
inziens dan ook juist aan om te concluderen dat het voorkomen van deze constructies
in het Ndyuka het gevolg is van Gbe invloed op het SPC: De slaven gebruikten de
regels van hun moedertaal om in het SPC deze constructies te maken met ‘Europese’
woorden.
Het bovenstaande wil ik nu graag illustreren met Migge's onderzoek naar seriële
werkwoordconstructies (SWCs). SWCs zijn zinnen waarin twee of meer werkwoorden
concepten beschrijven die in West-Europese talen door een voorzetsel kunnen worden
uitgedrukt, zoals bijvoorbeeld ‘richting’. In voorbeeld (1) wordt de richting van de
beweging waka ‘lopen’ ten opzichte van de spreker uitgedrukt door het seriële item
(SI) kon ‘komen’, dat ook als hoofdwerkwoord kan fungeren (maar niet in een SWC):
a) uman waka kon a osu
(Ndyuka, Migge 1998: 113)
de vrouw lopen SI plaatsaanduiding huis
‘de vrouw kwam naar het huis gelopen’
Migge verdeelt SWCs in drie groepen op basis van de relatie tussen het seriële
zinsdeel en het hoofdwerkwoord: SWCs, waarin het seriële zinsdeel een beweging
of verandering van locatie uitdrukt (zoals voorbeeld 1); SWCs, waarin het seriële
zinsdeel een gevolg of een eindtoestand van een actie uitdrukt, en SWCs, waarin het
seriële zinsdeel verschillende thematische relaties tot het hoofdwerkwoord uitdrukt,
zoals bijvoorbeeld ‘vertrekpunt’ (2). Deze drie groepen komen zowel in het Ndyuka
als in het Gbe voor. Eén van de meest opvallende overeenkomsten is dat de seriële
items afgeleid zijn van werkwoorden die hetzelfde betekenen in Ndyuka en Gbe: De
seriële items gi (Ndyuka) en nə (AjaGbe) in (2) zijn allebei afgeleid van het
werkwoord ‘geven’:
2. a lon gi i

(Ndyuka, Migge 1998: 203)
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hij rennen SI jij
‘hij rende van jou weg’
2'. S. si nə d
(AjaGbe,
Migge 1998: 203)
S. vluchten SI
werk
‘S. vluchtte van zijn werk (weg)’
In alle SWCs in zowel Ndyukaen Gbe volgt het seriële item het werkwoord (zie 1-2),
met uitzondering van de seriële items teki ‘nemen’ en tyai ‘dragen’, die het werkwoord
vóórgaan (3). Migge heeft teki-SWCs en tyai-SWCs in groep 2 ingedeeld, maar ik
twijfel eraan of dat juist is.
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3. a tu uman di a teki puu a F.
focus twee vrouw die hij SI verwijderen plaatsaanduiding F.
‘Het zijn twee vrouwen die hij al heeft verwijderd van F.’ (Ndyuka, Migge
1998: 207)
Naast het hierboven genoemde verschil in woordvolgorde, merkt Migge nog een
aantal andere verschillen op. Bijvoorbeeld, ze specificeren niet zozeer het werkwoord
als wel de intentie van degene die de actie of beweging uitvoert: teki drukt uit dat
het onderwerp van de zin, een persoon, actief en bewust de verandering van plaats,
eigendom of toestand teweeg heeft gebracht, en tyai geeft aan dat de verandering
niet noodzakelijkerwijs het gevolg is van een bewust handelende persoon. Daarnaast
zijn deze seriële items de enige items die zich gedragen als echte werkwoorden. De
overige seriële items uit groep 1, 2 en 3 missen bepaalde eigenschappen van
werkwoorden en lijken soms meer op voorzetsels dan op werkwoorden. Kortom, het
lijkt me dat teki-SWCs en tyai-SWCs niet in groep 1, 2 of 3 thuis horen. Voor de
theorievorming omtrent het functioneren van seriële items in SWCs is het noemen
van deze seriële items als een aparte groep een voordeel: De overige seriële items
vormen zo een meer homogeen geheel. Voor het onderzoek naar Gbe-invloed op het
SPC maakt het niets uit: De Gbe-equivalenten van teki en tyai gedragen zich hetzelfde
als teki en tyai inclusief afwijkende woordvolgorde. De reden waarom ik dit hier
toch vermeld is het belang dat Migge hecht aan theoretische diepgang. Verschillende
onderzoeken naar SWCs worden door haar met betrekking tot dit punt gewogen en
te licht bevonden.
Migge heeft met dit proefschrift prachtig werk geleverd. Ze geeft heldere
sociohistorische analyses van Suriname en West-Afrika, ze presenteert nieuwe taaldata
verkregen door veldonderzoek en ze combineert antropolinguïstische inzichten met
die van de theoretische taalwetenschap. Taalwetenschappelijk onderzoek van hoog
niveau!
Margot van den Berg

Pretty Liem, Stapvoets voorwaarts: de maatschappelijke status van
Surinamers in Nederland, Amsterdam: Thela Thesis 2000. ISBN 90 5170
5212, 160 pp., prijs €18,00.
De maatschappelijke positie van etnische minderheden staat sedert enige tijd in de
schijnwerpers van de publieke belangstelling. In die discussie concentreert het debat
zich voornamelijk op de maatschappelijke positie van Marokkanen en Turken in
Nederland en op de obstakels die het belijden van de islam met zich meebrengt voor
een succesvolle integratie in de moderne samenleving.
In dit debat worden Surinamers vaak ontzien en eerder als voorbeeld gesteld van
een etnische groep die redelijk succesvol zou zijn geïntegreerd. Recentelijk is er van
de hand van Pretty Liem een studie gepubliceerd waarin argumenten worden
aangedragen die deze gedachtegang - zeker waar het de tweede generatie betreft -
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lijken te ondersteunen. De titel van Liems boek, Stapvoets Voorwaarts, wijst
onmiskenbaar in die richting.
In de studie wordt onderzocht hoe het proces van statusverwerving van Surinamers
in Nederland verloopt, welke verschillen hierbij optreden tussen Surinamers onderling
- naar sekse en etniciteit - en tussen Surinamers en autochtonen, en waardoor deze
verschillen kunnen worden verklaard.
De belangrijkste conclusie van de auteur is dat het er op lijkt dat de achterstand
in maatschappelijke positie van Surinamers ten opzichte van autochtonen een tijdelijke
kwestie is en dat van een dreigende en permanente minderheidspositie van Surinamers
niet kan worden gesproken. Hoewel de eerste generatie Surinamers qua beroepsniveau
achterblijft bij
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de autochtonen, ziet de tweede generatie van in Nederland geboren kinderen kans
die achterstand in opleidings- en beroepsniveau ten opzichte van autochtonen in te
lopen en weg te werken. Hoewel volgens Liem ook de leden van de tweede generatie
ten opzichte van de autochtonen op een lager niveau op de maatschappelijke ladder
starten, maken zij gedurende hun loopbaan een opwaartse mobiliteit mee die zo groot
is dat ze nagenoeg op hetzelfde beroepsniveau eindigen als autochtonen. Deze toch
wel formidabele inhaalmanoeuvre heeft de tweede generatie volgens Liem te danken
aan het stijgen van het opleidingsniveau en aan hun betere sociale integratie in de
samenleving dan de eerste generatie.
Pretty Liem heeft met haar studie de sombere toonzetting die er de laatste tijd over
de positie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving heerst willen
doorbreken. De resultaten van haar studie zijn - er van uitgaande dat Liem gelijk
heeft - buitengewoon belangwekkend en opmerkelijk bovendien. In historisch opzicht
zijn er in de afgelopen eeuw niet of nauwelijks migrerende groepen aan te wijzen
die er in zijn geslaagd om al in één generatie de achterstand die zij aanvankelijk
hadden ten opzichte van de dominante meerderheid in te lopen. Zelfs de toch wel
als zo geslaagd bekend staande integratie van Joden, Koreanen en Aziaten in de
Verenigde Staten van Amerika heeft langer als een generatie geduurd. De Joden in
de Verenigde Staten hebben er minimaal twee generaties over gedaan. Nu beweert
Liem dat de tweede generatie Surinamers op nagenoeg hetzelfde status niveau eindigt
als de dominante meerderheid. Kennelijk heeft deze bevinding Liem zelf doen
twijfelen, want de titel van haar boek spreekt over een vooruitgang die stapvoets
plaatsvindt, terwijl wij, als wij haar mogen geloven, hier te maken hebben met een
grote sprong voorwaarts.
De studie van Liem roept helaas tal van vragen op, vooral waar het de
operationalisering van begrippen betreft.. Zo wordt niet helemaal duidelijk wie de
auteur tot de Surinaamse bevolkingsgroep rekent. Hoewel het onderzoek in Nederland
plaatshad, maakt zij een in dit verband merkwaardig onderscheid tussen de
verschillende etnische groepen uit Suriname. In Nederland verwijst het begrip
Surinamer naar etniciteit, terwijl dit in Suriname betrekking heeft op iemands
nationaliteit. Etniciteit en nationaliteit zijn twee verschillende zaken.
Vervolgens operationaliseert Liem etniciteit niet op basis van objectieve
(statistische criteria) maar aan de hand van subjectieve criteria als etnische
zelfidentificatie en de evaluatie van het eigen etnische lidmaatschap. Etnische
zelfidentificatie is een te subjectief begrip om uitspraken te doen over een bepaalde
groep. Een persoon kan bijvoorbeeld ontkennen dat hij/zij tot een bepaalde etnische
groep behoort, maar dat betekent niet dat dit juist is of dat dit door de meerderheid
in de samenleving ook zo wordt ervaren. Als iemand met een zwarte huidskleur van
zichzelf zegt dat hij niet zwart is, maakt dat van hem nog geen witte. Voor het meten
van de etnische zelfidentificatie werd aan de respondenten de vraag gesteld tot welke
etnische groep zij zichzelf rekenden. De respondenten konden kiezen uit de volgende
antwoordcategorieën: Creool, Hindostaan, Indiaan, Chinees, Javaan, Hollander,
Surinamer, gemengd en anders. De moeilijkheid ligt - zoals gezegd - in de
keuzemogelijkheid Surinamer naast andere ook uit Suriname afkomstige etnische
categorieën. We hebben hier te doen met Nederlanders van Surinaamse afkomst, een
verdere opdeling in verschillende etnische subcategorieën is weinig zeggend. Die
voortdurende opdeling in etnische subcategorieën zonder adequate historische kennis
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doet Liem ook in valkuilen belanden. Zo voert zij op p. 116 etnische herkomst, dat
is cultuur, op als verklarende factor om de waarde die Creolen en Hindostanen
toekennen aan diplo-
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ma's te verklaren kan. In Creoolse kring zouden volgens Liem aan jonge kinderen
minder hoge eisen worden gesteld dan in Hindostaanse kring, waar het besef dat
goed initieel onderwijs de basis legt voor maatschappelijk succes sterk is ontwikkeld.
Er bestaat echter geen gedegen historisch en sociologisch onderzoek om een dergelijke
bewering te ondersteunen. De bekende Surinaamse historicus Van Lier heeft er lang
geleden reeds op gewezen dat juist bij de Creoolse bevolkingsgroep altijd sterk de
nadruk is gelegd op het belang van het volgen van goed onderwijs. In de koloniale
maatschappij was het behalen van onderwijsdiploma's zowat het enige middel tot
het behalen van maatschappelijk succes en sociale mobiliteit.
Liem gaat ook de mist in met haar operationalisering van het begrip sociaal kapitaal.
Sociaal kapitaal in de vorm van toegang tot sociale netwerken die over invloed en
informatie beschikken is van belang voor het proces van mobiliteit en
statusverwerving. Bij de operationalisering van dit begrip (p. 65) vraagt Liem aan
de respondenten om aan te geven of ze grotendeels contacten onderhouden met
mensen uit dezelfde etnische groep of met mensen grotendeels uit Suriname, maar
niet allemaal behorend tot de eigen etnische groep, of met andere gekleurde mensen,
of met zowel gekleurde als witte Nederlanders of grotendeels met witte Nederlanders.
Kennelijk is de veronderstelling van Liem dat het onderhouden van contacten met
witte Nederlanders zonder meer bijdraagt aan het vergroten van het sociale kapitaal.
Dit is een misvatting. Het onderhouden van kontakten met mensen uit andere etnische
groepen - al dan niet gekleurd - draagt niet zonder meer bij aan het vergroten van
iemands sociale kapitaal. Het gaat er juist om dat sprake moet zijn van relaties met
mensen uit andere sociale klassen of milieus dan waartoe je zelf behoort. Behoor je
bijvoorbeeld tot de arbeidersklasse en je gaat nog zoveel relaties aan met mensen uit
andere etnische groepen die ook tot de arbeidersklasse behoren, zal dit je in termen
van het vergroten van je sociaal kapitaal weinig opleveren.
Een andere belangrijk punt uit Liems studie is haar focus op de tweede generatie
Surinamers en de uitspraken die zij over deze categorie doet. Bij deze generatie zou
volgens de auteur sprake zijn van een snelle opwaartse mobiliteit die hen op hetzelfde
beroepsniveau doet eindigen als autochtonen. Probleem is echter dat de populatie
tweede generatie Surinamers in Nederland waar Liem uitspraken over hun
maatschappelijke carrière doet vooralsnog klein is en nog niet is uitgekristalliseerd.
Mensen maken carrière zo ongeveer in de leeftijd tussen 25 en 45 jaar. Verreweg
het grootste deel van de tweede generatie Surinamers bevindt zich echter nog onder
de leeftijd van 25 jaar. Het is dus nog veel te vroeg om nu reeds uitspraken te doen
over de carrière mogelijkheden van deze generatie Surinamer en over de vraag of
hun positie maatschappelijk gezien zoveel beter is dan die van de eerste generatie.
Glenn Willemsen

Humberto Tan, Het Surinaamse legioen: Surinaamse voetballers in de
eredivisie 1954-2000, Schoorl: Conserve 2000. ISBN-nummer 90 5429 102
8, 243 pp., prijs €15,86.
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Diederik Samwel, Blootvoeters en beschuitgras: het Surinaamse voetbal en
de band met Holland, Amsterdam: Prometheus 2002. ISBN-nummer 90 446
0148 2, 257 pp., prijs €14,95.
Na het voor Nederland toch enigszins bloedeloze wereldkampioenschap voetbal in
Japan en Zuid-Korea is de aandacht nu weer gevestigd op de kwalificatie wedstrijden
voor het Europees kampioenschap in 2004. Een kans om de Surinaamse topspelers,
die allemaal in buitenlandse competities uitkomen, weer een paar keer
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op Nederlandse bodem in actie te zien. Het Surinaamse legioen van Humberto Tan
kwam uit net voor het EK in Nederland en België en de verwachtingen waren
hooggespannen. Een herhaling van het succes van 1988 moest toch mogelijk zijn
met een team onder leiding van een van de helden van toen, Frank Rijkaard.
Bovendien werd van de Surinaams-Nederlandse bondscoach verwacht dat hij de in
de pers gesignaleerde spanningen tussen Nederlandse en (Nederlandse) Surinaamse
spelers kon wegnemen. Het was immers maar vier jaar geleden, tijdens het EK van
1996, dat de beruchte foto van een tafel met witte en een tafel met zwarte spelers in
de kranten werd afgedrukt en Edgar Davids door coach Guus Hiddink werd
weggestuurd. Zoals bekend liep het in de zomer van 2000 allemaal anders; het
strafschoppendrama in de halve finale tegen Italië staat bij miljoenen in het geheugen
gegrift. De kater van die wedstrijd heeft hoogstwaarschijnlijk ook zijn weerslag
gehad op de al spoedig volgende WK kwalificatiewedstrijden, met alle gevolgen
vandien.
Het Surinaamse legioen liftte mee met de EK-waanzin van 2000, maar het is
duidelijk meer dan een gelegenheidspublicatie. Tan presenteert de geschiedenis van
voetballers met een Surinaamse achtergrond in het Nederlandse betaalde voetbal. In
de eerste jaren van het betaald voetbal, dat pas in 1954 van de grond kwam, waren
er nauwelijks Surinamers actief in de competitie. Grote uitzondering op de regel was
het Utrechtse Elinkwijk met vijf Surinamers in de gelederen: Michel Kruin, Charly
Marbach, Humphrey en Frank Mijnals en Erwin Sparendam. Van dit ‘klavertje vijf’
debuteerde Humphrey Mijnals, als eerste ‘overzeese Nederlander’ in 1960 in Oranje.
Toch bleek dit meer een incident dan een structurele ontwikkeling: het duurde meer
dan twintig jaar voor er weer een Surinamer in het Nederlands elftal stond en een
grote toestroom van Surinamers naar Nederlandse clubs bleef uit. Tan geeft voor het
feit dat er in de jaren zestig en begin jaren zeventig nauwelijks Surinamers in de
selectie van eredivisieploegen te vinden waren, sportieve en politiek-maatschappelijke
verklaringen. Het Nederlandse voetbal werd toen veel professioneler en met het
totaalvoetbal van Rinus Michels internationaal uitermate succesvol. Pas rond de
onafhankelijkheid van Suriname en de daarmee gepaard gaande groeiende migratie,
gingen meer Surinamers voetballen, zowel op professioneel als amateurniveau. Het
leidde tot het spectaculaire succes van de ‘tachtigers’: Gullit, Rijkaard en Vanenburg
waren de bekendste exponenten van deze generatie. Tien jaar later, in 1995, bezorgde
een doelpunt van de 18-jarige Kluivert Ajax weer eens een Europacup en een nieuwe
lichting Surinaamse voetballers, zoals Davids, Bogarde, Seedorf en Reiziger een
hoop publiciteit. Zelfverzekerd riepen ze in de camera ‘Oen bigi’ en later werd de
term ‘kabel’ een huishoudbegrip.
De beginjaren van het betaald voetbal en de rol van Surinamers zijn vlot beschreven
door Tan, die ook de gevolgen van deze professionalisering in Suriname niet onbelicht
laat. Volgens Tan was de periode 1956 tot en met 1960 voor de Surinaamse voetballer
in Nederland ‘extreem belangrijk’, maar ‘voor het voetballen in Suriname zelf waren
deze jaren rampzalig’ (p. 19). Een twintigtal topvoetballers koos voor een Nederlands
avontuur en zo werd de Surinaamse competitie afgeroomd, wat natuurlijk weer leidde
tot een verminderde publieke belangstelling. En ondanks de successen van Mijnals
c.s. kregen de Surinaamse spelers in Nederland ook met veel problemen te maken,
zoals heimwee, racisme en onfrisse zakelijke praktijken. Tan is er in geslaagd Charly
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Marbach te traceren, die zijn voetbalverleden wil vergeten, zo teleurgesteld en
verbitterd is hij over zijn ervaringen bij Elinkwijk.
De jaren zestig werden gekenmerkt door een
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verschraling van het Surinaamse voetbaltalent in Nederland en dat leidde in 1965
tot weemoedige en pessimistische commentaren van journalist Ronny Rens, die
schreef dat er geen kans was dat het aantal Surinaamse beroepsvoetballers in
Nederland zou toenemen. Het steeds negatiever imago van ‘de Surinamer’ in
Nederland miste zijn uitwerking op de voetbalvelden niet. Zelfs bij Gullit werd
gedacht dat als je ‘die jongens’ een contract gaf, het ‘fout zou gaan’ (p. 91). Maar
juist Gullit en in mindere mate Rijkaard en Vanenburg zorgden mede voor een
positiever imago van Surinamers bij Nederlanders. In Surinaamse kringen lag dat
anders omdat Gullits betrokkenheid bij het geboorteland van zijn vader in twijfel
werd getrokken. Dat geldt ook voor Rijkaard, die onomwonden over zijn voetbaltrip
naar Suriname in 1982 zegt dat het zijn eerste en zijn laatste keer was: ‘Het is eigenlijk
nooit meer in mij opgekomen om weer naar Suriname te gaan’ (p. 121). Dat neemt
niet weg dat hij zich wel in staat acht zich gemakkelijk te kunnen verplaatsen in de
Surinaamse cultuur en in de Surinaamse gemeenschap. Deze eigenschap zou hem
goed van pas komen als bondscoach van een verscheurd Nederlands elftal. Winston
Bogarde legt uit dat er niet zo zeer sprake was van etnische spanningen, maar dat de
conflicten bij Ajax en Oranje vooral draaiden om respect en geld. Wat dat betreft is
er niet zo heel veel veranderd sinds de jaren vijftig, alleen gaat het nu om heel wat
meer euro's. Davids was in 2000 het goedbetaalde boegbeeld van sportfabrikant Nike,
zijn voorganger Humphrey Mijnals speelde in Suriname nog op blote voeten.
Over zulke blootvoeters gaat het boek van journalist Diederik Samwel. Hij vraagt
zich af hoe het toch komt dat terwijl ongeveer de helft van Oranje uit Surinamers
bestaat, het niet lukt, ondanks een groot aanbod aan talent, om een behoorlijk
Surinaams nationaal elftal op de been te brengen. Is het een kwestie van mentaliteit,
of misschien een gebrek aan goede trainers, langetermijnvisie, organisatie en
voetbalinfrastructuur? Samwel ziet overeenkomsten tussen voetbal en de Surinaamse
economie: het land staat hoog op de wereldranglijst van bodemschatten, maar blijft
toch een ontwikkelingsland.
Blootvoeters en beschuitgras is een persoonlijk verhaal en journalistiek verslag
over Suriname en voetbal en is gebaseerd op enkele bezoeken aan Suriname. Het
gaat niet zo zeer over topvoetballers, al vermeldt het omslag wel dat in het boek
interviews staan met onder andere Clarence Seedorf, Stanley Menzo en Henk ten
Cate. De nadruk ligt echter op Samwels belevenissen in een veteranenelftal waarin
hij wordt bijgeschoold over de Surinaams-Nederlandse verhoudingen, culturele
gebruiken, etnische verschillen, en hoe blessures te behandelen met speciale massages
en kruidendrankjes. Sommige van deze voetbalmaatjes worden huisvrienden die hem
leren wat Surinaamse gastvrijheid inhoudt en hem bijvoorbeeld meenemen naar een
dede oso. Deze verhalen worden gelardeerd met mooie verslagen over algemene
ledenvergaderingen van de Surinaamse Voetbalbond, een wedstrijd van Ronnie
Brunswijks Inter-Moengotapoe, en de dood en begrafenis van Fred Derby.
De rode draad is steeds: waarom is het Surinaamse voetbal niet succesvoller?
Mooie woorden en plannen genoeg, maar telkens weer loopt het toch niet zo als
verwacht. Prachtige grasmatten die teloor gaan door gebrek aan onderhoud, een
bondscoach die de moed verliest door gebrek aan organisatie en geschoold kader,
en ongetwijfeld goedbedoelde Nederlandse initiatieven die geen vrucht dragen omdat
(Surinaamse) Nederlanders niet moeten proberen om de boel in Suriname te
beïnvloeden. Als Samwel dan na meer dan 200 pagina's stilstaat bij de opening van
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het stadion van Clarence Seedorf, vraagt de lezer zich af hoe de toekomst van dit
stadion er uit zal zien.
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Samwel concludeert dat politiek, zaken en voetbal onlosmakelijk niet elkaar zijn
verbonden. Blootvoeters en beschuitgras is dan ook meer dan een voetbalboek en
zelfs voor niet zo sportief geïnteresseerden biedt het een boeiend beeld van het
hedendaagse Suriname.
Humberto Tan en Diederik Samwel hebben het voetbal vanuit verschillende
invalshoeken benaderd, maar beiden hebben een goed en met liefde geschreven boek
gepubliceerd, een must voor elke supporter.
Rosemarijn Hoefte

Gert Oostindie en Inge Klinkers, Knellende Koninkrijksbanden: het
Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000. Deel I,
1940-1954; Deel II, 1954-1975; Deel III, 1975-2000, Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2001. ISBN 90 5356 467 5, 1575 pp., prijs €79,41.
Bij de presentatie van Knellende Koninkrijksbanden op 15 oktober 2001 op het
ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties in Den Haag, wierpen twee
inleiders, Hans Prade en Gilbert Wawoe, de vraag op of Nederland na de Tweede
Wereldoorlog wel een dekolonisatiebeleid heeft gevoerd met betrekking tot Suriname,
de Nederlandse Antillen en Aruba. Volgens Prade lagen de zaken eenvoudig. Na een
voorzichtige start met de introductie van het Statuut wilde Nederland vanaf 1969
maar één ding: een einde maken aan de ‘onhoudbare situatie’ die met betrekking tot
Suriname en de Nederlandse Antillen was ontstaan. Uit angst ongewild bij allerlei
problemen betrokken te raken, deed Den Haag er alles aan om van zijn Caraïbische
aanhangsels verlost te raken. Met Suriname lukte dit. In 1975 werd het land
onafhankelijk. Maar dit betekende niet dat daarmee de koloniale fase definitief was
afgesloten. Daarvoor was naar het oordeel van Prade meer nodig, namelijk de
bereidheid aan Nederlandse kant om het proces van dekolonisatie te aanvaarden als
een roeping, als een ‘ethische exercitie’. Den Haag wilde daar niet aan, met als gevolg
dat Nederland en Suriname in een proces van dekolonisatie zijn blijven steken,
ondanks het feit dat het Statuut niet langer op Suriname van toepassing is.
Wawoe wees er in zijn lezing op dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog de
autonomie aan de Caraïbische landen aanreikte als uitvloeisel van de
Linggadjati-overeenkomst met Indonesië. Volgens hem zat de toegekende autonomie
zeker voor de Nederlandse Antillen en Aruba aanvankelijk als een te ruime jas. Het
kostte de lokale politici moeite om verantwoord met de nieuwe bestuurlijke
bevoegdheden te leren omgaan. Dat de autonomie bovendien niet het gewenste effect
had, kwam volgens Wawoe omdat deze niet vergezeld ging van een adequaat beleid.
Want welke instituties en welke waarden en normen had Nederland in het Caraïbisch
gebied achtergelaten en wat deed Nederland zelf concreet om zelfbestuur in de
rijksdelen te bevorderen? De landen erfden van Nederland een bestuursapparaat,
waarbinnen de hogere posities weliswaar steeds vaker aan landskinderen vergeven
werden, maar dat verder een gesloten circuit bleef met ruimte voor patronage en
cliëntelisme en met gezagsdragers die de noodzaak van nationale beleidsdoelstellingen
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onvoldoende onderkenden. Den Haag deed geen noemenswaardige pogingen hierin
sturend op te treden.
Uit Knellende Koninkrijksbanden wordt duidelijk dat de observaties van Prade en
Wawoe interessante elementen bevatten, maar dat de dekolonisatiepolitiek van
Nederland toch wel iets meer om het lijf had dan het eerst omzichtig en vervolgens
lukraak abandonneren van de transatlantische rijksdelen. De hoofdvraag van Prade
en Wawoe beantwoorden
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Oostindie en Klinkers dan ook bevestigend. Nederland voerde een eigen
dekolonisatiebeleid en in hun omvangrijke studie hebben zij zich tot taak gesteld dit
beleid te reconstrueren. Ze leggen zichzelf daarbij een aantal beperkingen op. Zo
stellen zij in hun werk het Nederlandse politieke denken en handelen centraal. Het
Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse denken en handelen komen alleen indirect
aan de orde, voor zover ze als factoren in het Nederlandse beleid een rol hebben
gespeeld. Het materiaal waarop Knellende Koninkrijksbanden is gebaseerd, komt in
hoofdzaak uit Nederlandse overheidsarchieven. Surinaamse, Antilliaanse en
Arubaanse primaire bronnen hebben Oostindie en Klinkers buiten beschouwing
gelaten, of men moet de interviews die zij een aantal relevante betrokkenen uit het
Caraïbisch gebied hebben afgenomen als zodanig willen aanmerken. Ook op een
andere manier overheerst het Haagse perspectief. Dit blijkt uit de behandeling van
het Nederlandse dekolonisatiebeleid ten aanzien van Suriname, dat zich beperkt tot
de eerste twee delen van het boek. Met de terugtreding van Suriname uit het
Koninkrijk der Nederlanden valt het land voor de auteurs buiten het kader van hun
studie. Bijgevolg is het derde (en meest omvangrijke) deel van het boek, dat de
periode 1975-2000 bestrijkt, geheel gewijd aan het dekolonisatiebeleid ten aanzien
van de Nederlandse Antillen en Aruba. Overigens bevat dit deel, gecentreerd rond
de problematiek van ‘good governance’, ook voor lezers die primair in Suriname
geïnteresseerd zijn, talrijke mogelijkheden tot vergelijking, bijvoorbeeld waar het
gaat om de discussies die vanaf de jaren zeventig zijn gevoerd met betrekking tot
gemenebestconstructies.
Al een jaar voor de officiële verschijning van het boek had Knellende
Koninkrijksbanden in de pers de nodige aandacht getrokken. Er was uitgelekt dat de
auteurs en hun opdrachtgever, het ministerie van binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties, met elkaar in conflict waren geraakt over het manuscript van het
werk. Het ministerie meende dat Oostindie en Klinkers zich niet aan de afspraken
hadden gehouden en naar eigen inzicht citaten uit de vertrouwelijke notulen van de
Nederlandse ministerraad hadden opgenomen in hun werk. Onder druk van het
ministerie herzagen de auteurs die passages waarin zij opvattingen hadden verwoord
die tot de standpunten van individuele ministers konden worden herleid. Dit was
vooral in deel drie van het boek het geval. Inde inleiding van Knellende
Koninkrijksbanden verklaren de auteurs dat de aanpassingen geen afbreuk hebben
gedaan aan de historische betrouwbaarheid en de strekking van hun boek. De lezer
heeft geen reden hen niet in dit oordeel bij te vallen.
Het is jammer dat deze kwestie ook bij het verschijnen van het boek weer prominent
in krantenartikelen figureerde, want bijna zou vergeten worden dat Knellende
Koninkrijksbanden, ook met de eerder genoemde beperkingen, een boek is dat als
een aanwinst kan worden beschouwd voor de Surinamistiek. Het accent in het werk
ligt op de formele aspecten van het dekolonisatieproces, meer concreet op de
staatkundige, bestuurlijke en politieke kwesties die de beleidsvoorbereiding en
-uitvoering in Nederland begeleidden. Anders dan men op grond hiervan misschien
zou verwachten, heeft dit een soepel geschreven en buitengewoon toegankelijk relaas
opgeleverd, dat het niet moet hebben van schokkende onthullingen - die zijn er niet
-, maar zich wel onderscheidt door zijn weloverwogen uiteenzettingen en doordachte
interpretaties. Deze zijn gestoeld op een uitputtende verzameling gegevens (waarvan
een ontzagwekkend notenapparaat getuigt), een systematische aanpak (zowel naar
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werkwijze als naar presentatie van de stof) en een voorliefde voor ‘analyseren in
context’. Opvallend is de kritische visie van Oostindie en Klinkers op de rol van het
kabinet Den Uyl inzake de
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soevereiniteitsoverdracht aan Suriname in 1975.
In het kabinet-Den Uyl gaven de ‘progressieve drie’ (PvdA, D66 en PPR) de toon
aan. Al voordat zij regeringsverantwoordelijkheid gingen dragen, hadden zij in
Keerpunt 1972 aangekondigd dat Suriname en de Nederlandse Antillen vóór eind
1976 onafhankelijk dienden te worden. Voor minister-president Den Uyl en minister
van ontwikkelingssamenwerking Pronk was het een erezaak om als
vertegenwoordigers van een ‘vooruitstrevend gidsland’ de soevereiniteitsoverdracht
te realiseren. De regeringsverklaring van het kabinet Arron maakte het mogelijk deze
woorden in daden om te zetten. Nadat minister-president Arron op 14 februari 1974
had aangekondigd dat de onafhankelijkheid op geen later tijdstip zou plaatsvinden
dan ultimo 1975, concentreerde het kabinet Den Uyl zich op drie dingen: het werkte
gezamenlijk met het kabinet Arron toe naar de soevereiniteitsoverdracht, deed wat
in haar vermogen lag om de Surinaamse oppositie ertoe te bewegen haar verzet tegen
de onafhankelijkheid te staken en kneep een oogje toe wanneer zij geconfronteerd
werd met bestuurlijk twijfelachtige praktijken in Suriname. Oostindie en Klinkers
concluderen dat het kabinet Den Uyl zich met betrekking tot het paaien van de
oppositie schuldig maakte aan inmenging in de interne aangelegenheden van Suriname
en met haar lankmoedige houding jegens de Surinaamse politieke elite te achteloos
voorbijging aan de eis van deugdelijk bestuur in het Koninkrijk.
Voor zover Den Uyl en Pronk hier al van doordrongen waren, beschouwden zij
deze kwestieuze handelingen als de prijs die betaald moest worden voor het
vasthouden aan het gezamenlijk genomen besluit over de soevereiniteitsoverdracht.
Want voor Den Haag stond vast dat de soevereiniteitsoverdracht in 1975 gerealiseerd
móest worden. Lieten de Nederlandse en de Surinaamse regering deze kans lopen,
dan was het momentum voorbij en zou het mogelijk jaren duren voordat zich opnieuw
een geschikte gelegenheid zou voordoen. Met het aanvaarden van dit uitgangspunt,
zo merken Oostindie en Klinkers fijntjes op, werd op voorhand de zorgvuldigheid
van de procedure ondergeschikt gemaakt aan het halen van de vastgestelde
streefdatum. Behalve het Surinaamse belang werd volgens de auteurs ook het
Nederlandse belang het beste gediend met de soevereiniteitsoverdracht. Op deze
wijze kon Den Haag - Prade wees er al op - zichzelf ontslaan van de
verantwoordelijkheid voor haars inziens minder wenselijke ontwikkelingen in
Suriname en zou de Surinaamse migratie richting Nederland een halt kunnen worden
toegeroepen. Een fasegewijze toekenning van de onafhankelijkheid aan Suriname
was in 1974-1975 een optie die door de regeringen van de twee landen als volstrekt
achterhaald werd beschouwd.
In Knellende Koninkrijksbanden zijn gegevens bijeengebracht en verwerkt, die
deels verspreid in archieven konden worden geraadpleegd, deels nog niet eerder voor
onderzoekers beschikbaar waren. Als uitputtend gedocumenteerd, overzichtelijk
geordend en onderhoudend geschreven naslagwerk heeft de studie van Oostindie en
Klinkers in de Caraïbistiek zijn gelijke niet. Men kan het betreuren dat het Surinaamse,
Antilliaanse en Arubaanse perspectief nagenoeg ontbreken, maar deze beperking
berust op een weloverwogen keuze, waar de auteurs zich consequent aan houden.
Een volgende wetenschappelijke opgave ligt in de confrontatie van de bevindingen
uit dit boek met de resultaten van onderzoek naar de Surinaamse, Antilliaanse en
Arubaanse zienswijze op het dekolonisatieproces.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

De culturele en psychologische dimensies van dekolonisatie komen in dit boek
maar zijdelings aan de orde. Prade en Wawoe merkten dit
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in hun lezing terecht op, maar ter verdediging van de auteurs kan worden aangevoerd
dat de behandeling van deze aspecten niet goed met hun formele uitgangspunt strookt.
Ze laten over deze aspecten wel een aantal deskundigen aan het woord, onder wie
emeritus hoogleraar Harry Hoetink, die wijst op het verschil in omgaan met respect,
volgens hem de vaardigheid om duidelijk te zijn zonder de persoonlijke relatie met
de ander in gevaar te laten komen. Hoetink: ‘De Nederlander is daar niet zo goed in.
“Recht voor zijn raap” is bij ons een deugd, maar er zijn maar weinig volken die dat
met ons eens zijn.’ De verschillen in politieke stijl en politieke cultuur tussen de
rijksdelen hebben in de wetenschappelijke literatuur nog niet de aandacht gekregen
die ze verdienen. Het wachten is op een afzonderlijke studie over deze kanten van
het dekolonisatieproces.
Peter Meel
N.B. Van dezelfde auteurs verscheen vrijwel gelijktijdig Het Koninkrijk in de
Caraïben. Een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1940-2000
(Amsterdam: Amsterdam University Press 2001), de publiekseditie van Knellende
Koninkrijksbanden.

Antoine de Kom, Zebrahoeven, Amsterdam: Em. Querido's uitgeverijen bv
2001. ISBN 90 214 7128 0, 48 pp., prijs €13,60.
De moderne Surinaamse literatuur kent naast een dominerende dichtersstroming die
nauw aansluit bij de orale literaire traditie, zoals de poëzie van Dobru en zijn talrijke
navolgers en epigonen, een belangrijke groep auteurs die tot de meer stillen in den
lande gerekend moeten worden en die niet zozeer mondelinge voordrachtspoëzie
voor luisteraars dan wel poëzie voor persoonlijke lezing schreven. Onder deze laatsten
vallen nog weer de communicatieven te onderscheiden die hun expressie in dienst
van de communicatie met de lezers stellen, zoals Shrinivasi en Michael Slory, en de
hermetische dichters wier expressie zich door lezers maar moeilijk laat ontcijferen
en veroveren, zoals Bernardo Ashetu, Bhai, John Leefmans, Hans Favery en Antoine
de Kom. Het zijn deze dichters wier Surinaamsheid zich eveneens moeilijker laat
benoemen omdat hun scopus allereerst internationaal en kosmopolitisch is. Toch
heeft Antoine de Kom zijn nieuwe bundel Zebrahoeven (2001) dicht op de huid van
Suriname geschreven, wat trouwens met de vorige bundels Tropen (1991) en De
kilte in Brasilia (1995) eveneens het geval was.
De wat gekunstelde titel ‘zebrahoeven’ komt één keer in de bundel voor, in het
tweede gedicht, waarin direct karakteristieken van deze poëzie herkend kunnen
worden, zoals het veelvuldig werken met antithese en omkering van wat ‘normaal’
is: ‘wat zijn je voeten wit je tanden zwart / en al die zebrahoeven in het zand / dat
hier niet lag of ligt’. Deze bundel wil gelezen en herlezen worden en wie dat doet
ontdekt dat achterin het langste verticaal afgedrukte gedicht een soort episch-lyrische
poëtica van de dichter bevat, waarin de dichter als het ware achteraf zijn bundel zèlf
karakteriseert. De spaties in het volgende citaat zijn van de auteur: ‘Hierin ligt het
werkzame beginsel van deze poëzie dat zij zichzelf / vreemd is en van iedere vaste
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identiteit ontdaan.’ De zinnen van de dichter worden tot ‘vreemde regels’ en ‘verminkt
ritme’, ‘in verhaspeld rijm, straks bijna zonder talige ordening’, aldus een ander citaat
uit dit slot-‘gedicht’, waaruit wel meer interessants te citeren zou zijn, maar deze
twee zinnen geven een houvast om de bundel te interpreteren en te waarderen. Zó
wil de dichter kennelijk dat zijn poëzie gelezen moet worden.
Antoine de Kom schrijft in Zebrahoeven tropische poëzie in dubbele betekenis.
Het is allereerst door zijn onderwerpkeuze een poëzie die
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zich binnen de keerkringen beweegt of de tropenervaring plaatst tegenover Europa,
maar het is bovendien en vooral ook poëzie die zich veelvuldig van talrijke dichterlijke
tropen, van ‘tropentaal’ bedient. In een van zijn gedichten schrijft Antoine de Kom
‘mijn vingers camera’ en dat beeld is karakteristiek voor zijn wijze van schrijven.
Zoals een camera registreert, zo verbeeldt de dichter met woorden. Hij dompelt zijn
lezers als het ware in een taalbad van vergelijkingen, metaforen en stijlfiguren als
antithese en repetitio. Zo schrijft hij ‘om nooit nog ooit nog op te staan’ en hanteert
hij de vergrotende en overtreffende trap van een vergelijking met als, alser en alst
in een mooi gedicht over Simón Bolívar op Curaçao. Hij verwoordt flarden van
gewaarwordingen, visuele beelden en ervaringen in een vorm die in grammaticaal
verbrokkelde zinnen over meerdere verzen worden aangeboden. Zo vorm en inhoud
één zijn, is dat hier zeker het geval. De dichter gebruikt in tegenstelling tot de meeste
gedichten in zijn eerdere bundels geen strofenindeling, maar laat de layout van de
verzen over de hele pagina uitzwermen, wat voor de inhoud van deze poëzie in sterke
mate medebepalend is. Voor de lezer betekent dit een voortdurend spanningsveld
tussen expressie en communicatie, tussen begrijpen en beleven, als hij zich niet
willoos door de taal wil laten meevoeren.
De dichter is het meest toegankelijk als hij over herkenbare onderwerpen schrijft
als de Zinniastraat, de grote houten kathedraal aan de Gravenstraat, over het bos en
de savanne, over zon, wind en regen, kortom de natuur met al haar geuren en vooral
haar kleuren, die in deze bundel een grote rol spelen. Hij schrijft over de geschiedenis,
de eigen ‘kleine’ geschiedenis van hem zelf als hij het over zijn jeugdjaren heeft of
over zijn grootvader Anton de Kom, maar hij schrijft ook over de ‘grote’ geschiedenis
van het land Suriname, over slavernij en kolonialisme. Deze poëzie zit vol met
(inter)culturele verwijzingen. In een gedicht over de koloniale Boni-oorlog met zijn
zwarte jagers en de redimoesoes permitteert hij zich een grapje door dwars door het
gedicht het kordonpad visueel door spaties weer te geven. De poëzie van Antoine
de Kom is spel met hoge ernstige inzet, een karakteristiek die Albert Helman al in
de jaren veertig aan de Nederlands-Caraïbische poëzie gaf. ‘De dichter is zijn gedicht
en zijn gedicht dichter nu zowel / dichter als gedicht het voorwerp worden van mijn
tropenspel,’ noteert Antoine de Kom in het lange metagedicht aan het einde van zijn
bundel, de lezer uitnodigend zijn ernstige woordenspel mee te spelen. De inzet is
een persoonlijke plaatsbe paling op de coördinaten van tijd en ruimte. Naast alle
voordrachtspoëzie verdient deze vorm van leespoëzie een belangrijke plaats in de
Surinaamse literaire traditie.
Wim Rutgers

Remmelt Daalder & Andrea Kieskamp & Dirk J. Tang (red.). Slaven en
schepen: enkele reis, bestemming onbekend. Leiden: Primavera Press;
Amsterdam: Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum, 2001, ISBN 90
74310 768 8, 135 pp.
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Ineke van Kessel (red), Merchants, Missionaries & Migrants; 300 Years of
Dutch - Ghanaian Relations. Amsterdam: KIT Publishers & Ghana:
Sub-Saharan Publishers, 2002, ISBN 90 6832 523 X, 159 pp, prijs €29,00.
Van september 2001 tot juni 2002 was in het Nederlands Scheepvaartmuseum te
Amsterdam de expositie Slaven en Schepen te bezichtigen. In Oso 2001-2 hebben
wij aandacht aan de tentoonstelling besteed. Slaven en schepen: enkele reis,
bestemming onbekend diende als ondersteunende publicatie van de intussen al weer
ge-
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sloten expositie. De bundel omvat elf bijdragen, waarvan er twee specifiek over
Suriname gaan: een artikel van Jean Jacques Vrij over ‘vrije zwarten in Paramaribo’
en een van Peggy Plet over ‘Rebelse vrouwen, slavinnen in verzet in het negentiende
eeuwse Paramaribo’.
Jean Jacques Vrij, die reeds eerder over de vrije gekleurde bevolking van Suriname
schreef - zie bijvoorbeeld zijn bijdrage in Oso 1998(2) - vond in de rechtbankarchieven
een proces tegen twee vrije zwarten die met elkaar slaags waren geraakt. Nu kwam
dat natuurlijk wel meer voor, maar in dit geval was de ruzie met name geëscaleerd
door opmerkingen over het dragen van schoenen, het ultieme statussymbool voor de
vrije bevolking. In de stad Paramaribo woonden aan het begin van de negentiende
eeuw zo'n drieduizend vrije zwarten en gekleurden, die uiterlijk nauwelijks te
onderscheiden waren van de vele slaven die er ook werkten en woonden. Daarom
werd het in 1769 aan slaven verboden schoenen, kousen en hoeden met opgeslagen
rand te dragen. De vechtpartij uit 1793 vormde een mooie aanleiding voor de auteur
om de lezer in te leiden in de ingewikkelde kleur- en status-stratificatie van
Paramaribo rond 1800.
Ook Peggy Plet begint haar betoog met een voorval uit de rechtbankarchieven. In
mei 1824 werden twee slavinnen (moeder en dochter) ter dood veroordeeld wegens
een poging hun meesteres te vermoorden. De dochter had geprobeerd haar ‘missie’
in een put te gooien en de moeder werd ter dood omdat zij de dag ervoor geprobeerd
had vergif (maar het kan ook wisi geweest zijn) te kopen. De aanleiding van de
aanslag blijft wat vaag: moeder en dochter hoopten na de dood van hun meesteres
verkocht te worden, wat wijst op een gruwelijk verstoorde relatie. In tegenstelling
tot Jean Jacques Vrij, die een rechtszaak vond met een mooie aanleiding een betoog
op te bouwen over de positie van de vrije zwarte bevolking, kan Peggy Plet niet veel
met de moordzaak. Het waren vrouwen die de moord beraamd hadden, maar er zijn
weinig archiefgegevens voorhanden om een heel betoog op te zetten over rebelse
vrouwen. Dat maakt het artikel niet onaardig, maar de titel wel wat overdreven.
De bundel begint trouwens met een goed geschreven, overzichtelijke inleiding
van Dirk J. Tang over de Nederlandse slavenhandel. Vervolgens trakteert Victor
Enthoven de scheepvaartfanaten onder ons met een helder overzicht over de aantallen
slaven die vervoerd werden en de schepen (barken, fregatten, fluiten, pinassen,
pinken, snauwen, et cetera) die daarbij gebruikt werden. Een mooi staaltje
pre-industriële Nederlandse nijverheid, maar het feit dat de handelswaar slaven betrof,
geeft je bij lezing toch niet een echt patriottisch gevoel. Ik was dan ook aangenaam
verrast door het derde artikel (van Piet Boon) dat uitgebreid ingaat op christenslaven
in Noord-Afrika, vooral in Marokko en Algerije. De meeste christenslaven waren
slachtoffer geworden van piraterij. Sommige Nederlandse steden hadden in die tijd
slavenkassen om zeelieden vrij te kopen die door Barbarijse zeerovers gevangen
genomen werden.
Nederland had natuurlijk meer kolonies dan Suriname en ook op Curaçao, in
Nieuw-Nederland (New York), Nederlandsch-Indië en Zuid-Afrika kwant slavernij
voor. Han Jordaan, Jaap Jacobs, Boudewijn Sirks en Andrea Kieskamp
(respectievelijk) behandelen in hun artikel de aanvoer van slaven naar, en de
behandeling ervan in, deze kolonies. Tot slot besteedt de bundel aandacht aan een
belangrijk - maar zeker niet het belangrijkste - aanvoergebied vast Surinaamse slaven:
de Goudkust, thans Ghana. Heel informatief is Nathalie Evers' artikel over Elmina
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en de Akan samenleving. De traditionele Akan samenleving kende een in hoofdzaak
matrilineair verwantschapssysteem. Het sociale leven werd in belangrijke mate
beheerst door de abusua, de matriclan. Individuen voelen zich
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ondergeschikt aan het belang van de clan en de huwelijksband is daaraan
ondergeschikt. Magische middelen, personen en goederen blijven binnen de clan en
de nalatenschap van een man gaat naar zijn matriclan en niet naar zijn echtgenote
en haar kinderen. Elke kenner van de Surinaamse Marronsamenleving herkent dit.
Ik kom hier straks nog op terug.
Natuurlijk is geen bundel over West-Afrika en de Nederlandse slavenhandel
compleet zonder het verhaal van Jacobus Elisa Joannes Capitein, de eerste zwarte
dominee van Nederland. Als zevenjarig jongetje was hij in slavernij geraakt en
verkocht aan een Nederlandse zeekapitein die de slimme jongen cadeau deed aan
Jacobus van Goch, een beambte van de West-Indische Compagnie. Als dank voor
deze gift noemde hij de jongen ‘Kaptein’. Van Goch nam zijn slaaf, die hij als een
zoon behandelde, in 1728 mee naar Nederland. In 1735 werd Jacobus Elisa gedoopt
en twee jaar later begon hij aan een studie theologie in Leiden. Uiteindelijk zou hij
in de theologie promoveren op een proefschrift waarin de these verdedigd wordt dat
de slavernij niet strijdig is met het christendom. Kort na zijn promotie ging Jacobus
Capitein terug naar West-Afrika om in de plaats Elmina dominee te worden. Dat
werd geen succes. Zowel de blanke als de zwarte bevolking nam hem niet serieus.
Vijf jaar later overleed hij.
Henri van der Zee, een journalist die in 2000 ook een zeer lezenswaardige biografie
over Capitein het licht deed zien, schreef twee artikelen over deze zwarte dominee.
Het eerste is te vinden in Slaven en Schepen en het tweede in de bundel Merchants,
Missionaries & Migrants. De artikelen vullen elkaar mooi aan. In Slaven en Schepen
beschrijft Van der Zee een achtdaagse reis naar Accra, Ghana op zoek naar ‘sporen’
van Capitein. In M&M&M is meer het historische verhaal te vinden, zoals hierboven
kort is geschetst. De bundel M&M&M is een Ghanees-Nederlandse coproductie en
verscheen ter gelegenheid van het feit dat het in 2002 driehonderd jaar geleden was
dat diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt tussen de West-Indische
Compagnie en de Ashanti. In 1701-1702 trok een WIC-missie onder leiding van
David van Nyendaal naar de koning der Ashanti, die zetelde in Kumasi. Tot de forten
aan de West-Afrikaanse kust in 1872 aan Groot-Brittanië werden overgedaan, bleven
tussen Ashanti en Nederlanders handelsbetrekkingen bestaan. In het kader van die
300-jaar diplomatieke betrekkingen waren kroonprins Willem-Alexander en prinses
Máxima in april 2002 in Ghana, waar de prins op 18 april het eerste exemplaar van
de bundel kreeg aangeboden. In juni bracht de koning van Ashanti, Otumfuo Osei
Tutu II een bezoek aan Nederland.
Slaven en Schepen en de bundel Merchants, Missionaries & Migrants gaan voor
een deel over dezelfde onderwerpen. Ook in M&M&M vinden we artikelen van
Jean-Jacques Vrij over de vrije zwarte bevolking in Suriname en van Nathalie Evers
over de Goudkust in de achttiende eeuw, maar de bundels overlappen elkaar gelukkig
niet. De auteurs hebben erop gelet dat zij niet dupliceerden en beide boeken vullen
elkaar goed aan. Zelf ben ik meer gecharmeerd van Merchants, Missionaries &
Migrants omdat daar met name ook plaats is ingeruimd voor de Ghanese visie op de
eeuwenlange betrekkingen tussen beide landen, die natuurlijk in de achttiende eeuw
als belangrijkste gezamenlijke onderneming de Transatlantische slavenhandel had.
We vinden in deze bundel ook meer contemporaine onderwerpen: Ghanezen in de
Bijlmer, de belangrijke plaats van Nederlandse jenever in de Ghanese samenleving,

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

en bijvoorbeeld een mooi verhaal over de nazaten van Ghanese zwarte soldaten die
in de negentiende eeuw naar Nederlands-Indië vertrokken.
Ik heb eerder in deze recensie gezegd dat ik nog terug zou komen op het
matrilineaire verwantschapsysteem van de Akan. In de bun-
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del is een belangwekkende bijdrage te vinden van André Pakosie. Hoewel we weten
dat de meeste slaven die naar Suriname vervoerd werden, afkomstig waren uit het
Senegambia gebied (met een Madingo-achtergrond), is de culturele invloed van
slaven uit Ghana (zo'n dertien procent van het totaal) in Suriname groot geweest.
Kormantijen waren meestal Fante-Akans. De houding van de slavenmeesters ten
opzichte van Kormantijnen was nogal ambigue. Akan-slaven werden geprezen om
hun intelligentie, handvaardigheid en leidinggevende kwaliteiten, maar werden
vanwege de laatste eigenschap ook gevreesd. Veel slavenopstanden in de Nieuwe
Wereld werden geleid door slaven met een Akan-etniciteit. Kormantijnen golden als
religieuze specialisten. Het kromanti of kumanti werd in Suriname een geheime,
religieuze taal. Het godenpantheon van deze slaven is zeer invloedrijk binnen de
Afro-Surinaamse winti-religie. Volgens Pakosie zijn de Akan invloeden binnen de
Ndyuka samenleving groot. Hij wijst op taalverwantschap (er zijn heel wat
Akan-woorden in het Ndyuka bewaard gebleven), maar met name op de matrilineaire
structuur die alle Marronsamenlevingen hebben. Ook het Ndyuka religieuze systeem
en dat van de Akan zijn goed vergelijkbaar.
Wim Hoogbergen

Henk Waltmans, Suriname 1650-2000. Een politieke studie, Oosterhout
2002, ISBN: 90-807060-1-1, NUGI 646, 260 pp., prijs €14,95
In deze studie beschrijft Henk Waltmans 350 jaar politieke geschiedenis van Suriname.
De auteur is een doorgewinterd Nederlands politicus. Waltmans was namens de PPR
Tweede Kamerlid (1972-1982), lid van het Europees Parlement (1976-1982), Eerste
Kamerlid (1986-1987) en burgemeester van Landsmeer (1984-1995).
De tekst op de achterflap en in zijn Woord Vooraf is veelbelovend. Op de achterflap
vermeldt de auteur dat deze studie het resultaat is van een jarenlange zoektocht door
de politieke geschiedenis van Suriname en mag worden gezien als een nuttige
aanvulling van de bestaande literatuur. In het Woord Vooraf schrijft Waltmans dat
binnen de Surinamistiek de aandacht voor de politieke geschiedenis tot dusver sterk
achtergebleven is bij die voor de economische en sociale geschiedenis. De auteur
poogt met deze studie die leemte op te vullen, waarin hij overigens niet slaagt.
Suriname 1650-2000 is opgebouwd rond 20 hoofdstukken en valt feitelijk uiteen
in drie periode. In het eerste deel (1650-1863) behandelt Waltmans de thema's
Indianen, kolonisatie, slavenmaatschappij, de Sociëteit van Suriname, de overgangstijd
(1795-1816), Neder- lands bestuur (na 1816), de emancipatie en contractarbeiders.
In het tweede deel (1863-1975) komen aan de orde het economisch beleid, de
Bestuursregelingen van 1863 en 1936, de maatschappelijke onvrede (de opstand van
de boeren in Para, het Killingercomplot en het arbeidersverzet in de jaren dertig), de
Tweede Wereldoorlog en de politieke ontwikkelingen tussen 1945 en 1975. In het
derde deel (1975-2000) gaat de auteur in op de periode na de onafhankelijkheid tot
aan de verkiezingen van mei 2000. In een slothoofdstuk (hoofdstuk 20, getiteld Mi
no sabi, vert. ik weet het niet) bespreekt Waltmans het vraagstuk van de nationale
eenheid en de toekomst. Zoals de titel van dit hoofdstuk al aangeeft, ten aanzien van
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beide aspecten weet de auteur niet welke richting Suriname zal opgaan. Waltmans
kan het allemaal nog niet goed overzien (pagina 240).
Dit boek stelt teleur, en dit geldt zowel voor specialisten als voor breed
geïnteresseerden in de Surinaamse geschiedenis. Het biedt geen nieuwe visie, werpt
geen nieuw licht op de al bekende feiten en is primair gebaseerd op se-
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cundaire literatuur. Alle door hem besproken thema's zijn reeds onderwerp van studie
geweest. Met andere woorden, deze studie vult geen leemte op en de auteur maakt
niet waar wat hij belooft.
Nergens in het boek maakt Waltmans expliciet wat de veronderstelde hiaten zijn
in de politieke geschiedenis van Suriname. De subtitel is ook enigszins misleidend.
In dit boek behandelt hij behalve de politieke ook de sociale en economische
geschiedenis van Suriname. Ook op de keuze van de secundaire literatuur valt het
nodige af te dingen. Waltmans is in zijn keuze selectief geweest en wekt op zijn
minst de schijn nauwelijks op de hoogte te zijn van gedegen studies die over Suriname
zijn verschenen. Ik refereer hierbij onder meer aan de studies van Emmer (slavernij,
slavenhandel, contractarbeid) Hoefte (contractarbeid), Oostindie en Stipriaan
(plantage-economie), Willemsen (koloniaal beleid na 1863), Heilbron (kleinlandbouw
na 1863), Gowricharn (agrarische modernisering en economische ontwikkeling tussen
1930 en 1960) die door de auteur nergens worden aangehaald.
Valt er niets positiefs te zeggen over dit boek? Zeker, Het boek leest makkelijk
weg en de toonzetting is die van een betrokken Nederlands ex-politicus bij de
ontwikkelingen in Suriname. Het biedt voor de leek in 260 pagina's een handzaam
overzicht van de geschiedenis van Suriname. Wellicht dat het boek voor lezers voor
wie het een eerste kennismaking is met Suriname een aanzet kan vormen tot een
verdere verdieping.
Hans Ramsoedh
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Signalementen
Peter L. Manuel, East Indian Music in de the West Indies: Tān-Singing,
Chutney, and the Making of Indian Caribbean Culture, Philadelphia: Temple
University Press 2000. ISBN 1 56639 763 4, 252 pp.
Hoewel het boek voor een groot deel gaat over de muzikale ontwikkeling binnen de
Hindostaanse bevolking van Trinidad en in iets mindere mate Guyana, blijft Suriname
niet onbelicht.
De auteur toont aan dat wat in Trinidad en Guyana tān-singing heet, maar in
Suriname baithak gānā, een eigen Caraïbisch muziekgenre is, ontwikkeld uit de
muzikale erfenis die de Brits-Indische immigranten uit hun oude vaderland hadden
meegenomen. In de jaren dertig was er enige invloed van grammofoonplaten die in
Trinidad en Guyana werden verkocht, maar verder ontwikkelde dit genre zich een
betrekkelijk isolement verder. Na de opkomst van de chutney muziek kreeg de baithak
gānā het moeilijk. Ook de chutney en de later ontstane chutney soca (in Suriname
meestal Hindipop genoemd) is een eigen Caraïbische ontwikkeling, een soort
antwoord op de calypso-muziek van Afro-Caraïbische musici en zangers, maar
tegelijk daar ook sterk door beïnvloed. De oorsprong van dit genre ligt in de enigszins
scabreuze liederen die de hindostaanse vrouwen zingen op de dag voor het huwelijk.
Freek L. Bakker

Ingo Plag & Christian Uffmann. ‘Phonological Restructuring in Creole.
The Development of Paragoge in Sranan’, In: Ingrid Neumann-Holzschuh
& Edgar Schneider (eds.), Degrees of Restructuring in Creole Languages,
Amsterdam: Benjamins, 2000, pp. 309-336.
Een eerdere versie van dit artikel is te vinden op internet:
http://www.pca.uni-siegen.de/list/num.html
Waarom krijgen aan het Engels ontleende woorden die eindigen op een medeklinker,
in het Sranan een extra klinker? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Op basis van
een vergelijking tussen het hedendaags Sranantongo, het Saramakaans, het Ndyuka
en het Boni heeft Norval Smith al eerder uitspraken gedaan over de herkomst en de
struktuur van de lettergreep in het Oud-Sranan. De paragogische (extra) klinker wordt
toegeschreven aan West-Afrikaanse invloed. Ingo Plag en Christian Uffmann testen
Smiths claims aan de hand van een gedetailleerde studie naar het voorkomen van
paragogische klinkers in verschillende achttiende eeuwse bronnen zoals Herlein
(1718). Over het algemeen bewijzen ze dat de uitspraken van Smith terecht zijn. Er
is echter één uitzondering: de variatie in gebruikte paragogische klinkers is groter
dan op basis van Smiths onderzoek was verwacht.
Margot van den Berg
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Terese Satterfield, The Socio-Genetic Solution: Examining Language
Formation Processes Through SWARM Modeling, Social Science Computing
Review, Special Issue. 2001, 19(3): 281-295.
Ook te downloaden van haar website:
http://www-personal.umich.edu/~tsatter/research.html
Het onderzoek naar het ontstaan van creooltalen zoals het Sranantongo heeft zich in
het verleden vooral geconcentreerd op de wisselwerking tussen het aangeboren
taalvermogen enerzijds, en het aangeleerd taalgedrag anderzijds. In dit artikel test
dr. Terese Satterfield elkaar beconcurrerende verklaringen over het ontstaan van het
Sranan aan de hand van een geavanceerd computermodel (SWARM). Op basis van
verschillende demografische en taalkundige gegevens wordt een kunstmatige
taalgemeenschap gecreëerd. Van elk lid worden verschillende eigenschappen bepaald:
sekse, gezondheid, sociale status, omvang van zijn geheugen, de hoeveelheid tijd
die hij nodig heeft om een woord te leren etc. Deze eigenschappen worden
gemanipuleerd in drie experimenten (bv. veel interactie - weinig interactie tussen
slaven onderling, veel kinderen aanwezig - geen kinderen aanwezig) en dan wordt
er gemeten hoe lang het duurt voordat er sprake is van een taal. Hoewel het onderzoek
nog lang niet voltooid is, is de voorlopige conclusie op basis van deze experimenten,
dat zowel het aangeboren taalvermogen als de sociale omgeving van invloed zijn
geweest op het ontstaan van het Sranantongo.
Margot van den Berg

Dr. G.C. Zijlmans & H.A. Enser, De Chinezen in Suriname. Een geschiedenis
van immigratie en aanpassing, 1853-2000. ISBN 90 806 479 34, 328
bladzijden. Prijs €45,In de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw emigreerden ongeveer 2500
Chinezen naar Suriname, van wie verreweg de meesten als contractarbeiders werden
tewerkgesteld op de plantages. Naderhand zijn nog meer Chinese emigranten, als
vrije arbeider, handelaar of winkelbediende, naar Suriname gekomen, vooral in de
jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Met de komst van grote aantallen
arbeidskrachten in de jaren negentig groeide de bevolkingsgroep tot meer dan 10.000
in het jaar 2000.
In het boek wordt een overzicht gegeven van het al anderhalve eeuw durende
proces van immigratie en aanpassing van Chinezen in Suriname. Zo wordt onder
meer aandacht geschonken aan demografische ontwikkelingen, de positie van de
Chinezen in het Surinaamse bedrijfsleven, hun verenigingen en kranten, kerkelijk
leven, politieke activiteit, identiteit, zeden en gebruiken, en het figureren van de
Chinezen in de Surinaamse letteren en jeugdlectuur. Ook aan de Chinese emigratie
naar Nederland wordt aandacht besteed.
Peter Sanches
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Berichten & Commentaar
Rectificatie
In het vorige Oso-nummer is bij de foto op pagina 37 een onjuiste vermelding
opgenomen. Deze foto betreft het oude interieur van de (Portugees-Joodse) synagoge
aan de Herenstraat. Dit interieur bevindt zich thans in Israel en in de synagoge aan
de Herenstraat is nu een computerbedrijf gevestigd.

Oso-Colloquium 2003
Het Oso-colloquium van 2003 (geplande datum 22 november) zal gewijd zijn aan
de Surinaamse literatuur. 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 2004
zal daarop aansluitend het themanummer van Oso over lepra gaan. Auteurs die over
genoemd onderwerp een bijdrage willen leveren, kunnen zich in verbinding stellen
met Wim Hoogbergen, de eindredacteur van Oso.

Blanke Bevolking Suriname In Kaart Gebracht
Gereformeerden en Boeroes Nieuwe Databases Nationaal Archief
Na de vrijgelaten slaven en de immigranten van Javaanse, Hindostaanse en Chinese
afkomst, heeft het Nationaal Archief (Algemeen Rijksarchief) in Den Haag nu ook
de blanke bevolking van Suriname in kaart gebracht. In twee nieuwe digitale
zoekgidsen, de Gereformeerden en de Boeroes, zijn de persoons- en familiegegevens
opgenomen van tienduizenden Nederlanders die zich in Suriname vestigden vóór
1863. Het Nationaal Archief stimuleert met de digitale zoekgidsen het onderzoek
naar de geschiedenis van Suriname. De databases zijn te vinden op:
www.nationaalarchief.nl/koloniaal.suriname
‘Boeroes’ is de naam van de groep arme Nederlandse landarbeiders uit de Veluwe
en omgeving die tussen 1845 en 1853 naar Suriname is gegaan. Veelal onder leiding
van een dominee probeerden zij daar een beter bestaan op te bouwen. Enkele
honderden Nederlanders vestigden zich op het Surinaamse platteland om er een
zelfstandig boerenbedrijfje te beginnen. De Nederlandse overheid stimuleerde de
komst van boeren: op die manier zou er een blanke middenklasse moeten ontstaan
in de kolonie. De overheid voorzag niet dat deze groep immigranten vrij snel
vermengde met de Surinaamse bevolking. De geplande ontwikkeling van een
‘evenwichtige’ samenleving met middenstanders en vrije boeren mislukte dan ook.
De digitale zoekgids Boeroes bevat de persoonsgegevens van deze groep zoals die
is opgeslagen in de burgerlijke stand van Suriname uit de negentiende eeuw.
De digitale zoekgids Gereformeerden bevat persoonsgegevens van tienduizenden
Nederlanders die een eeuw lang naar Suriname emigreerden tot het einde van de
achttiende eeuw. De vrije, blanke bevolkingsgroep bestond, behalve plantagehouders
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en hun personeel, ook uit overheidsdienaren, wezen en zeelieden. De gegevens over
de Nederlandse immigranten zijn overgenomen uit de archieven die de protestantse
kerken in de voormalige kolonie hebben gevormd en die het Nationaal Archief in
Den Haag bewaart. Geboorte, huwelijk, dood: het is allemaal online terug te vinden
via. Zo registreert het doopregister ieder kind van Nederlandse immigranten tussen
1688 en 1792; in de begrafenisadministratie is vrijwel iedere Nederlander terug te
vinden die in Suriname is begraven tussen 1722 en 1789.
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Voor meer informatie over de digitale zoekgidsen Gereformeerden en Boeroes en
de Historische Database Suriname, kunt u contact opnemen met de afdeling
communicatie van het Nationaal Archief, mw. S. Barbier.
Telefoon: 070 - 331 5455.
E-mail: suzanne.barbier@nationaalarchief.nl. Wanneer u alle persberichten en de
e-mail nieuwsbrief wilt ontvangen van het Nationaal Archief, meld u dan ook aan
op bovenstaand e-mailadres

De echo van Wegstervende Ketelmuziek ofwel de Wereld volgens P.C.
Emmer
Door: Peter Meel
Is het dan eindelijk zover? Gaan de ramen open en dringt er straatrumoer de
Surinamistiek binnen? Treden Surinamisten uit de beslotenheid van hun studeerkamer
en maken zij zich op om publiekelijk met elkaar in debat te gaan? Wie de reactie
leest van Piet Emmer op mijn artikel ‘Menselijke waardigheid als voertuig van
emancipatie’ dat ik vorig jaar in ‘Oso’ (jrg 20, nr. 2) publiceerde, heeft de neiging
deze vragen bevestigend te beantwoorden. Emmer doet in zijn weerwoord moeite
om een aantal van mijn uitspraken uit dit artikel te weerleggen. Hij heeft zich daarbij
kennelijk voorgenomen alle registers open te trekken en klare taal te spreken. Voor
instrumentele soberheid en verstilde klanken is geen plaats. Dreunende pauken en
schetterend koper begeleiden zijn betoog en stuwen het op naar grote hoogten. De
inzet is orkestraal machtsvertoon.
Laat ik er niet omheen draaien: het is een curieuze bijdrage waarop de Leidse
hoogleraar ons trakteert. De auteur heeft om te beginnen meer dan een pagina nodig
om vast te stellen dat ik geen Surinamistische beunhaas ben (Piet, you made my day),
hakt vervolgens mijn beschouwing woest aan mootjes (tjakka!) en besluit op een
ik-ben-niet-boos-maar-verdrietig toon dat we zijn reactie niet al te serieus moeten
nemen, omdat hij en ik per slot van rekening allebei het beste met de Surinamistiek
voor hebben. Wat wil Emmer? Een polemiek starten en alle retorische gereedschap
uit de kast trekken om te scoren? Of de rol van schoolmeester spelen, die
weerspannige leerlingen bij zich roept, bestraffend toespreekt en met een aai over
hun bol weer naar huis stuurt? Met de polemist wil ik de degens wel kruisen, voor
aaiende schoolmeesters heb ik geleerd op mijn hoede te zijn.
De passage over de beunhazen is illustratief voor het benepen beeld dat Emmer
van de Surinamistiek heeft. Hoewel hij ruimhartig beweert dat de beoefening van de
Surinaamse geschiedenis ‘vanzelfsprekend’ open dient te staan ‘voor een ieder, die
daar aardigheid in heeft’, wordt uit zijn artikel al snel duidelijk dat hij dit niet meent
en dat voor hem het vak vergeven is van de praatjesmakers en querulanten. Emmers
opdeling van de beoefenaren van de Surinamistiek in geschoolde en ongeschoolde
historici, in amateurs en professionals, spreekt wat dit aangaat boekdelen. Zou Emmer
niet weten dat dit onderscheid inmiddels al lang en breed achterhaald is?
Geschiedschrijving beperkt zich niet tot het werk van historici, maar strekt zich
evengoed uit tot de schrifturen van anders opgeleide onderzoekers, zoals antropologen,
sociologen en literatuurwetenschappers. Maar ook buiten de beperkte groep van
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universitair medewerkers, bijvoorbeeld door journalisten, schrijvers en dichters,
wordt aan geschiedschrijving gedaan. Of door verhalenvertellers die de geschiedenis
mondeling doorgeven, zodat deze als bron van kennis bewaard blijft. Of beoefenaren
van de Surinamistiek er dus hun brood mee verdienen of niet, of zij universitair
geschoold zijn of autodidact, dat is niet de kern van de zaak. Wat karakteristiek is
voor de Surinamistiek is de heterogeniteit van het vak, naar benadering, perspectief,
reikwijdte en betekenis. De verscheidenheid aan Surinamis-
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tische producten is groot en anders dan Emmer het wil doen voorkomen, circuleert
er buitengewoon veel dat belangwekkende informatie verschaft, tot nadenken stemt
en discussie uitlokt. Mijn beeld van de Surinamistiek is dat van een rijk en dynamisch
onderzoeksterrein, dat veel potentie heeft en waarbinnen overwegend positieve
ontwikkelingen plaatsvinden. Ik kom relatief weinig beoefenaren tegen die er een
potje van maken en op wie de betiteling beunhaas van toepassing is.
Emmer maakt zich druk over het feit dat ik het bezwaarlijk vind dat Surinamers
in Suriname zo weinig Surinamistische publicaties voortbrengen. Ik licht in mijn
artikel toe waarom ik deze mening ben toegedaan. Een land dat politiek en economisch
op eigen benen wil staan, wil ook cultureel en wetenschappelijk meetellen. Ik zou
niet weten wat daar mis mee is. Dat het wetenschappelijk onderzoek altijd ongelijk
over de landen van de wereld verdeeld is geweest, zoals Emmer opmerkt, is een
fatalistische verzuchting, geen tegenargument. Het is ook geen reden om bij de pakken
neer te zitten en het Surinamistisch onderzoek aan niet-Surinamers over te laten. Het
beperkte onderzoeksbudget van de Surinaamse regering en de geringe
ontwikkelingsmogelijkheden van onderzoekers in Suriname zijn complicerende
factoren, maar doen niets af aan de behoefte en bereidheid van lokale onderzoekers
om ook aan de weg te timmeren.
De suggestie van Emmer dat ik het niet toejuich dat buitenlanders zich met
Surinamistisch onderzoek bezighouden en hierover vaak voortreffelijke publicaties
schrijven, raakt kant noch wal. Ik ben hier wel degelijk enthousiast over, al was het
maar omdat ik zelf zo'n buitenlander ben. Maar het is weinig subtiel om in dit verband
een parallel te trekken, zoals Emmer doet, tussen Nederland en Suriname. In
Nederland bestaat een hoog ontwikkeld onderzoeksklimaat, is de boekproductie
enorm en zijn de boeken van historici als Schama, Israel en De Vries interessante
verrijkingen van een stevig verankerde historiografie. In Suriname is nog maar
recentelijk een begin gemaakt met het opbouwen van een onderzoeksinfrastructuur,
verschijnen er nauwelijks historische werken en domineren publicaties van
buitenlanders de wetenschappelijke markt. Buitenlandse publicaties verschijnen in
Suriname veelal in plaats van en niet in aanvulling op de ‘eigen’ productie, zoals in
Nederland het geval is. Vanuit het oogpunt van ontwikkeling en identiteitsvorming,
maar ook vanuit het perspectief van uitwisseling en internationalisering, is het daarom
van eminent belang dat Surinaamse onderzoekers in Suriname een inhaalslag maken
en een eigen historiografie opbouwen, zodat Suriname zich met andere landen, in
de eerste plaats in de eigen regio, kan gaan meten als het om wetenschap en cultuur
gaat.
Dat gelet op de stand van het Surinamistisch onderzoek ‘zwarte’ prestaties van
onderzoekers in Suriname directer aan gevoelens van trots en herkenning appelleren
dan ‘witte’ prestaties lijkt mij evident. Dit heeft niets met racisme te maken, zoals
Emmer beweert, wel met een begrijpelijk soort chauvinisme, vergelijkbaar met de
euforie die zich van een land als Nederland meester maakt wanneer bekend wordt
dat het een Nobelprijswinnaar in zijn midden heeft. Die trots en herkenning betekenen
niet dat ‘witte’ prestaties in Suriname niet zouden worden gewaardeerd of serieus
zouden worden genomen. Dat worden ze wel degelijk en Emmer is hier ook mee
bekend. De vergelijkingen die hij in dit deel van zijn repliek onder het mom van
politieke correctheid trekt met Hitler Duitsland zijn niet alleen smakeloos, maar ook
ver beneden de maat en een onderzoeker van zelfverklaarde raciale onbevangenheid
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onwaardig. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke parallellen geen enkel verband
houden met de ideeën die ik in mijn artikel uiteen heb gezet.
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Emmers hoon kent geen grenzen als hij ingaat op de door mij gesignaleerde
disproportionele vertegenwoordiging van het aantal Surinamers in universitaire
posities in Nederland. Met mijn pleidooi voor proportionaliteit zou ik uit zijn op een
revolutie in het hoger onderwijs en schieten met een kanon op een mus. Nooit heeft
volgens Emmer het docentenkorps aan een universiteit een adequate afspiegeling
gevormd van de omringende maatschappij, waar ook ter wereld. Zo dit al het geval
mocht zijn (heeft Emmer hier onderzoek naar gedaan, waar ook ter wereld?) en
gesteld dat dit een ingrijpende herziening van het onderwijsstelsel met zich mee zou
brengen, zijn dit dan argumenten om het proportionaliteitsbeginsel op voorhand af
te wijzen? De vraag stellen is hem beantwoorden.
De oorzaak van de door mij gesignaleerde disproportionaliteit zoekt Emmer in
het relatief geringe aantal Surinamers onder de studentenpopulatie. Ik moet, zo spoort
Emmer mij aan, dan ook niet de universiteiten oproepen meer Surinamers als docent
aan te stellen, ik moet Surinamers oproepen om meer (voorbereidend)
wetenschappelijk onderwijs te volgen en daarna voor een wetenschappelijke carrière
te kiezen. Hier snijdt Emmer een belangrijk punt aan, maar trekt hij de verkeerde
conclusie. Er dienen Surinamers op hoge posities aan de universiteit te worden
benoemd, juist om als rolmodel te fungeren, om te laten zien hoe belangrijk onderzoek
is, hoe inspirerend, verrijkend en relevant voor het opbouwen van een moderne
samenleving. De ervaring heeft geleerd dat de effectiviteit van een dergelijke
boodschap maximaal is als exponenten van de ‘eigen’ groep deze aan ‘hun’ achterban
overbrengen. Maar dit heeft alleen kans van slagen als deze exponenten een duidelijke
positie krijgen toebedeeld en met een zeker gezag de charmes van hun vak voor het
voetlicht kunnen brengen en mensen kunnen enthousiasmeren.
Emmer slaat door in zijn campagne tegen de proportionaliteit wanneer hij mij op
hoge toon uitdaagt om aan te tonen dat de ondervertegenwoordiging van Surinamers
op de universiteit ‘de voortgang van de wetenschap heeft benadeeld’. Waarom zou
ik deze uitdaging aannemen? Omdat Emmer dan - zoals hij aankondigt - met mij de
barricaden op wil voor een ‘proportionele universiteit’? Dit lijkt mij een schamele
beloning. Maar als ik nalaat met bewijzen te komen, dan is daarmee volgens Emmer
aangetoond dat de ‘proportionele universiteit’ het onderwijs en onderzoek in
Nederland schade berokkent. Tja, zo lust ik er nog wel een paar. Dit soort stellingen
zijn niet alleen flauwe uitvluchten, bedoeld om een serieuze discussie uit de weg te
gaan, ze zijn ook onbewijsbaar en dus onbruikbaar in een academisch debat. Nergens
in mijn artikel heb ik trouwens de proportionaliteitskwestie (of wat dan ook)
gekoppeld aan bombastische frasen als ‘de voortgang van de wetenschap’. Uit zijn
ridiculisering van de hele kwestie blijkt Emmers op voorhand negatieve houding
tegenover meer Surinamers op de universiteit en zijn moedwillig misverstaan van
mijn bedoelingen.
Men hoeft niet over bijzondere voorspellende gaven te beschikken om te kunnen
vaststellen dat de ondervertegenwoordiging van ‘allochtonen’ op de Nederlandse
universiteiten in de komende jaren een steeds belangrijker issue zal worden. In de
VS - om maar eens een door Emmer bewonderd land te noemen - wordt de discussie
over deze problematiek al sinds jaar en dag gevoerd. Dat Nederland in dit opzicht
zo ver achterloopt, is betreurenswaardig, maar het ontkennen van het belang van
deze kwestie is ronduit kwalijk. Zelfgenoegzaamheid is de dood in de pot van het
onderzoek en dus ook van de Surinamistiek.
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Onder de dekolonisatie van de Surinaamse geschiedenis versta ik het verlaten van
de Eurocentrische visie op deze geschiedenis, het
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ontwikkelen van een ‘eigen’ visie en de toenemende beoefening van de
geschiedschrijving door Surinamers, inclusief van degenen die buiten Suriname
wonen maar zich nog altijd met hun land verbonden voelen. Een dwaalweg volgens
Emmer, want je kunt op je kop gaan staan, de geschiedenis van de meeste Tweede
en Derde Wereldlanden is nu eenmaal gekoloniseerd en daar is geen kruid tegen
gewassen. Sterker, zelfs de meest interessante thema's uit de Nederlandse geschiedenis
zijn gekoloniseerd door buitenlanders.
Dat de inflatie van een woord een hoge vlucht kan nemen, is geen nieuws, maar
ieder weldenkend mens zal toch opkijken van Emmers kritiek dat de Nederlandse
geschiedenis door Amerikaanse en Britse vakbroeders en - zusters wordt
gekoloniseerd. Evenmin zal de ontwikkelde lezer instemmen met Emmers bewering
dat de Engelse geschiedenis door historici uit de VS, Australië, Canada en
Nieuw-Zeeland wordt gekoloniseerd, omdat er in de laatste landen meer over deze
geschiedenis wordt gepubliceerd dan in Engeland zelf. Zou Emmer weten wat
koloniseren betekent? Voor de goede orde: in mijn artikel verbind ik de dekolonisatie
van de Surinaamse geschiedenis met de focus en oriëntatie van de individuele
onderzoeker, een kwestie die aanmerkelijk ingewikkelder ligt dan ‘de blote macht
van het getal’. Emmer gaat - zoals ik nog zal aantonen - ten onrechte voorbij aan de
persoon van de onderzoeker als factor in de dekolonisatie van de Surinaamse
geschiedschrijving.
Vanuit zijn idiosyncratische opvattingen over kolonisatie is het voor Emmer een
koud kunstje om een bruggetje te slaan naar het ‘Surinaamse perspectief’, volgens
hem een mistig begrip. Hij identificeert het vooral met oral history, om vervolgens
triomfantelijk een aantal Nederlandse en Amerikaanse antropologen te noemen die
in hun werk een belangrijke plaats voor mondelinge overlevering hebben ingeruimd.
Alsof ik ergens in mijn stuk zou hebben beweerd dat de orale geschiedschrijving
binnen de Surinamistiek nog niet aanbod is gekomen. Als het gaat om voorbeelden
van werken die vanuit een Surinaams perspectief zijn geschreven, wil Emmer
Samenleving in een grensgebied van Van Lier nog wel serieus nemen, maar laakt
hij Wij slaven van Suriname van De Kom, omdat het laatste boek volgens hem niet
aan de gangbare wetenschappelijke maatstaven voldoet. Naar mijn mening laat dit
wederom Emmers benauwde opvatting van het begrip geschiedschrijving zien. De
Kom was geen academisch onderzoeker, dat is juist, maar hij kwam wel met een
benadering waarmee hij zijn tijd vooruit was. Zijn aanklacht tegen het kolonialisme
was een op literatuuronderzoek gebaseerde poging om een nieuw
onderzoeksperspectief te introduceren, waarbij de ‘eigen’ geschiedenis wordt bezien
door de ogen van de ‘gewone Surinamer’ en niet zoals tot dan toe gebruikelijk door
die van de op Europa gerichte koloniale elite. In hoeverre De Kom daarmee de
werkelijkheid opofferde aan zijn politieke idealen is een vraag die zich niet in een
paar regels laat beantwoorden. Een feit is dat zijn werk tot de dag van vandaag tot
de verbeelding spreekt, Wij slaven van Suriname recentelijk nog is herdrukt en een
eenheidsfilosofie uitdraagt die te lang uitsluitend met visioenen van een marxistische
heilstaat is vereenzelvigd.
Emmer spuwt ook zijn gram over De geseling van Eldorado van Albert Helman.
Dit boek ken ik niet. De foltering van Eldorado is mij wel bekend. Als Emmer deze
titel bedoelt, dan rijst de vraag waarom hij hier zo tegen in het geweer komt. Hij
suggereert dat ik dit werk opvoer als een voorbeeld van geschiedschrijving vanuit
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een Surinaams perspectief. De waarheid is dat deze titel in mijn artikel niet voorkomt.
Het dédain waarmee Emmer de schrijver Helman wegzet als een ‘niet onverdienstelijk
literator’ en alleen de bibliografie van De foltering
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zijn goedkeuring waard acht, legt vooral Emmers onbekendheid met het werk van
Helman bloot en zijn onwil om zich in het oeuvre van deze veelzijdige auteur te
verdiepen. De foltering beoogt namelijk niet zozeer een Surinaams als wel een
Guyanees perspectief tot uitdrukking te brengen en is - anders dan Emmer het doet
voorkomen - zeer breed van opzet en uitgesproken van toon, wat niet wegneemt daarin heeft Emmer gelijk - dat het ontsierd wordt door krachteloze clichés en
onbekookte opinies. Helman is anders dan Emmer beweert wel degelijk kritisch,
alleen te weinig zelfkritisch. Met het door Emmer gesignaleerde gebrek aan weerklank
en navolging valt het overigens wel mee. Ook De foltering is herdrukt (voor de
herziene editie riep de auteur de assistentie in van een ‘echte’ historicus) en wordt
in kringen van literatuurhistorici (al dan niet samen met Hoofden van de Oayapok!)
hoog aangeslagen. Veel historici, dat is waar, hebben er minder mee op, maar evenals
Wij slaven van Suriname is het boek niet in de eerste plaats voor vakhistorici
geschreven. Het is een panoramisch essay waaruit verbeeldingskracht en engagement
spreekt dat Emmer verafschuwt, maar dat veel lezers als inspirerend ervaren.
Hoe Emmer erbij komt dat ik een ‘breed perspectief’ en een ‘kritische instelling’
typerend acht voor de beoefenaren van de Surinamistiek is mij een raadsel. Ik heb
dit nergens in mijn stuk beweerd. Dat ik, zoals hij suggereert, in mijn artikel een
pleidooi hou voor de bestudering van alles wat maar met de Surinaamse geschiedenis
te maken heeft, is eveneens een uitlating die kant noch wal raakt. Waarom zou ik
iets dergelijks willen beweren? Wel stel ik mij op het standpunt dat er nog talrijke
hiaten in de Surinaamse geschiedschrijving om opvulling vragen en dat een Surinaams
perspectief daarbij goede diensten kan bewijzen. Beginselen van proportionaliteit
zijn daarbij niet aan de orde. Uit angst met mij de barricaden op te moeten vindt
Emmer het kennelijk geoorloofd om met een uitgestreken gezicht het tegendeel te
beweren.
Emmers weergave van mijn kanttekeningen bij het creoliseringsmodel wil niet
eens een poging tot samenvatten zijn. Het creoliseringsmodel - strikt genomen
misschien eerder een geschiedtheoretisch uitgangspunt dan een model - bespreek ik
kritisch en zonder overdreven verwachtingen te wekken. Voor de Surinamistiek heeft
het model in zoverre een specifieke betekenis dat het de etnische verkaveling van
het onderzoeksveld (zoals destijds door Van Lier verdedigd) achter zich laat en de
aandacht richt op cultuurverandering en de interactie tussen groepen op allerlei
niveaus en in uiteenlopende levenssferen. Dat is in de Surinamistiek een benadering
die pas recent bezig is aan invloed te winnen. Hiermee dient verdere ervaring te
worden opgedaan alvorens het model kan worden afgedaan als een ‘lege luchtballon’,
waartoe Emmer het op voorhand veroordeelt.
Waar het bij Emmer in de kern om draait, is datgene dat ik in mijn artikel uitvoerig
uiteen heb gezet, maar waar Emmer in zijn reactie met een grote boog omheen
wandelt: het geloof in universele waarden, in objectieve, neutrale kennis en in de
‘natuurlijke onpartijdigheid’ van de onderzoeker. Bij Emmer viert het adagium ‘meten
is weten’ hoogtij. Iedere onderzoeker is volgens hem uitgerust met hetzelfde
onderzoeksinstrumentarium en komt als hij volgens de methoden van ‘het vak’ te
werk gaat tot dezelfde conclusies. Dit is een opvatting die teruggaat tot het klassieke
verlichtingsdenken. Na de Tweede Wereldoorlog is er een andere ideologische wind
gaan waaien, samengebald in de begrippen postmodernisme en postkolonialisme.
Deze wind heeft in sommige vakgebieden tornado-achtige sterkten bereikt en veel

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 21

losgemaakt, maar is inmiddels, na danig tekeer te zijn gegaan, alweer redelijk
uitgeraasd en afgenomen tot dragelijker snelheden. Emmer volstaat met
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de mededeling dat er bibliotheken zijn volgeschreven over de wijze waarop historici
tot de keuze van hun onderwerp komen. Nog los van de vraag of in deze woorden
het wezen van de discussie wordt gevangen, bekruipt de lezer het bange vermoeden
dat Emmer niet of nauwelijks iets van de inderdaad talrijke studies over genoemde
problematiek heeft gelezen.
De persoon van de onderzoeker laat Emmer namelijk ten onrechte buiten
beschouwing. Het liefste zou hij doen alsof deze niet bestaat, alsof deze niet
vanzelfsprekend met zijn werk is verbonden. Zijn sociale status, politieke opvattingen
en culturele voorkeuren, om maar enkele zaken te noemen, laten zich misschien
onderdrukken, maar niet uitschakelen. Bij de ene onderzoeker zullen ze meer op de
voorgrond treden dan bij de andere, maar het is onmogelijk ze weg te denken of te
negeren. De subjectiviteit van de onderzoeker is onloochenbaar in de keuze van zijn
onderwerp, de selectie van zijn bronnen en de interpretatie van zijn gegevens, maar
ook in de door hem gezette toon, zijn maatvoering, zijn wijze van argumenteren en
zijn manier van presenteren. Dit geldt ook voor Emmers werk, dat zich richt op
geschiedschrijving ‘van buitenaf’, op het trekken van grote lijnen in termen van
structuur en conjunctuur, en het maken van vergelijkingen op macro niveau. Het
menselijk aspect speelt in zijn publicaties nauwelijks een rol. Gevoelens van empathie
worden angstvallig gemeden.
Een mooi voorbeeld in dit verband is Emmers laatste boek, De Nederlandse
slavenhandel 1500-1850. In dit werk, hoe onderhoudend en prikkelend ook
geschreven, worden slavenhandel en slavernij eendimensionaal beschreven in termen
van een boekhoudkundige winst/verlies rekening, worden aanvechtbare parallellen
getrokken tussen Afrikaanse slaven en Europese landverhuizers en lijkt (op het
slothoofdstuk na) het bagatelliseren en afzwakken van de ernst van het
slavernijsysteem bijna een doel op zichzelf geworden. Bestrijdt Emmer een opvatting
van een collega-onderzoeker, dan verliest hij zichzelf in spot en provocatie. Tot een
in ernst bespreken van de desbetreffende opvatting en het overtuigend weerleggen
ervan komt hij niet. Zo emotieloos als hij bij voorkeur zijn eigen verhaal vertelt, zo
hyperbolisch wordt Emmer als hij meent een opponent naar de eeuwige jachtvelden
te moeten schrijven.
Het is aardig dat Emmer de moeite heeft willen nemen op mijn stuk te reageren,
maar het zou nog aardiger zijn geweest als hij mijn stuk ook werkelijk gelezen had
en met serieuze argumenten tegemoet was getreden. De Fortuyneske overdrijvingen,
stoerigheden en sweeping statements die zijn repliek bijeen moeten houden, hebben
niet de impact en wervingskracht om een publiek debat op gang te brengen. De
demagogie waarvan Emmer zich bedient klinkt hol, de dreunende pauken en het
schetterend koper kunnen hun symfonische en dramatische pretenties niet waarmaken.
Hier marcheert op zijn best een fanfare voorbij. Wat resteert, is de echo van
wegstervende ketelmuziek.

Reactie op de recensie van Varina Tjon A Ten van de dissertatie van Lila
Gobardhan-Rambocus
Door: Els Moor
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Met gevoelens van grote teleurstelling las ik de recensie van Varina Tjon A Ten van
de dissertatie van Dr Lila Gobardhan-Rambocus, Onderwijs als sleutel tot
maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname,
1651-1975 in Oso van mei 2002.
Persoonlijk ben ik blij met de dissertatie, die op een zeer systematische wijze en
uitgaande van een gedegen bronnenstudie een overzicht geeft van de geschiedenis
van het Surinaamse onderwijs. Lila Gobardhan-Rambocus heeft deze geschiedenis
ingebed in de sociale en poli-
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tieke geschiedenis en ze heeft veel aandacht besteed aan taalsituatie en cultuur, die
immers sterk samenhangen met de onderwijssituatie. In Suriname is men blij met
dit belangrijke werk. Voor studenten, onderzoekers en anderen die betrokken zijn
bij het onderwijs is er nu immers eindelijk een standaardwerk op dit gebied. Er is in
de media dan ook veel positieve aandacht besteed aan deze dissertatie. Zelf heb ik
in de Ware Tijd- Literair een hele pagina eraan gewijd, (dWTL, 1 december 2001)
met een lange recensie, een samenvatting van de onderwijsgeschiedenis, fragmenten
uit genoemde leerboekjes en foto's. Ik was dan ook verbijsterd toen ik de
oppervlakkige bespreking van Varina Tjon A Ten las. Van Oso ben ik gewend dat
er op een serieuze manier ingegaan wordt op wetenschappelijke publicaties en dat
de kritiek altijd goed onderbouwd is.
Enige bezwaren. Allereerst is de toon van de recensie is badinerend. Storend is de
zin waarin Tjon A Ten suggereert dat voor Lila haar proefschrift een ‘levenswerk’
is. waar ze op haar oude dag voldoening van zal hebben, alsof het werk geen
maatschappelijke functie heeft. Ook storend is het gemak waarmee de recensente
stelt dat het proefschrift een goed naslagwerk is voor personen die niet of nauwelijks
bekend zijn met de onderwijssituatie in Suriname en dat lezers die meer weten van
de problematiek van het onderwijs na het lezen van deze ‘pil’ onbevredigd blijven.
Het woord ‘pil’ getuigt hier van arrogantie. Waarschijnlijk heeft de recensente dit
niet beseft en getuigt het alleen van haar oppervlakkige benadering.
De conclusie van de recensie dat Gobardhan ‘prima werk’ geleverd heeft, is
tegenstrijdig aan de rest van de recensie. En de opmerking dat de verwachtingen bij
de titel van de dissertatie niet waargemaakt zijn, getuigt alweer van oppervlakkigheid.
Het is mijns inziens juist het sterkste punt van de dissertatie. Lila Gobardhan laat
zien dat ondanks alle pogingen van de kolonisator om van Suriname een provincie
van Nederland te maken, en ondanks alle verwaarlozing van en financiële
beknibbeling op het onderwijs, er toch steeds sterke figuren zijn opgestaan die vanuit
dat koloniale onderwijs een eigen Surinaamse weg hebben gevonden en gepropageerd.
Misschien ligt het aan mij, maar veel beweringen in het tussenstuk van de recensie
kan ik niet thuisbrengen. Ik vind het geheel nogal warrig. Zelf ben ik nu drieëntwintig
jaar werkzaam in het Surinaamse onderwijs, steeds betrokken bij de vorming van
leerkrachten op verschillende niveaus. Ik maak deel uit van de Commissie
Kweekschool Nieuwe Stijl, die samen met het veld werkt aan vernieuwingen van
het kweekschoolonderwijs. Ik weet dus wel wat van het Surinaamse onderwijs, maar
de dissertatie van Lila Gobardhan-Rambocus was voor mij een ‘eye-opener’!

Het Moment van Herkenning
Door: Philip Dikland
Al vele jaren houdt mijn bedrijfje - het architectenbureau KDV te Paramaribo - zich
bezig met het restaureren van historische panden. Het is klein begonnen met de
restauratie van ons eigen kantoor, destijds een klein pandje aan de Prinsessestraat.
Dat was in 1986 of daaromtrent. Zo langzamerhand kwam er steeds meer van dergelijk
werk binnen. 1990 - plannen voor het pand Gravenstraat 6 (is later samen met de
assemblee afgebrand). 1993 - een grote verbouwing van een oud huis aan de
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domineestraat; 1995 - reparatie van het fort Zeelandia; 1996 - restauratie van twee
officierswoningen bij het fort; 1997 - renovaties bij het 's Lands hospitaal, en ga zo
maar door. Momenteel is het bureau bezig met de restauratie van het fraaie huis
Gravenstraat 14, en de renovatie van de plantage Frederiksdorp.
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Bij iedere restauratie heb ik altijd geprobeerd om de geschiedenis van het betreffende
pand te achterhalen. Dat begon als een hobby, zo af en toe eens wat in de boeken
snuffelen om te kijken wat er te vinden was. Ik zocht naar namen van eigenaren, naar
functies, naar aannemers, naar branden, naar publieke veilingen.
Er zijn goede boeken over Suriname geschreven, allemaal steunend op breedvoerig
archiefonderzoek. In die boeken worden diepgaande theorieën verkondigd. Ze hebben
op hinderlijke wijze allemaal een ding gemeen: de achterliggende archieven worden
nooit in het boek opgenomen, zodat de lezer niet uit eerste hand een eigen mening
kan vormen. Toegegeven, zoiets is natuurlijk onmogelijk, zo'n boek wordt veel te
dik. Maar waarom de archieven niet als aparte bijlage uitgegeven? Tegenwoordig
kan het ook op CD. Of op het internet. Met name bij de moderne wetenschappelijke
publicaties zou dat een welkome aanvulling zijn.
In de boeken kon ik de gegevens die ik zocht meestal niet vinden, en uiteindelijk
heb ik besloten om wat archiefonderzoek te verrichten. Ik was vooral geïnteresseerd
in de 18e eeuw, en dan kom je al vrij snel bij de archieven van de hervormde kerk
terecht, want die verschaffen de meest complete bevolkingsregistratie van die tijd.
De informatie was gelukkig in Suriname aanwezig in de vorm van microfiches. Hoe,
dat is een verhaal op zich. De archieven zelf zijn in Nederland. Het Landsarchief had
geen fiches beschikbaar, de hervormde gemeente ook niet. Uiteindelijk bleek een
dokter met een manie voor geschiedenis ze ooit bij het rijksarchief te hebben gekocht.
Vele fiches met microfoto's van oude handgeschreven kerkregisters.
In de jaren 2000 en 2001 zijn de registers overgetypt in een computerfile. Dat is
aardig wat werk, en het is onmogelijk te combineren met de dagelijkse drukte in het
bedrijf. Maar, als directeur/eigenaar van een bedrijf kun je daar wat aan doen. Zo is
de afdeling research and development tot stand gekomen, met één full-time
medewerkster.
Medio 2001 was het werk gereed, en ik heb het op een zondagochtend na de dienst
officieel aangeboden aan de voorzitter van de hervormde gemeente te Paramaribo,
de heer van Exel. Hij was blij verwonderd, niet zonder reden, want het onderzoek
heeft zich volledig buiten het gezichtsveld van de hervormde gemeente afgespeeld.
In de tussentijd was samenwerking gezocht met het Nationaal Archief (voorheen:
Algemeen Rijksarchief) te Den Haag voor publicatie op het internet. Men was
enthousiast; het werk was een welkome uitbreiding van hun reeds op het internet
aanwezige databases over Suriname. Zo gezegd, zo gedaan. Het archief staat inmiddels
op de internetsite van het NA, met een keurig inleidend artikel. Te zamen met het
onderzoek over de lutherse gemeente door Christiaans in 1996 (helaas niet op het
internet) geeft het een goed overzicht van de vrije Surinaamse bevolking van de
zeventiende en achttiende eeuw.
Mijn onderzoek trad een volgende fase in. De namen van de huiseigenaren waren
nu bekend. Maar wie waren zij eigenlijk en hoe leefden zij? Velen hadden plantages.
Het was niet moeilijk om namen te koppelen aan plantages. De volgende stap was
om die plantages te verkennen om te zien of er daar nog sporen van het verleden
waren. Vanaf 2000 ben ik samen met een clubje enthousiastelingen regelmatig op
plantagetocht. Een mens moet een hobby hebben, en ik houd niet van voetballen.
Fantastische tochten op de rivier, met de boot. Lange tochten naar verlaten plantages
aan de Cottica, de boven-Commewijne, de Commetewane. De rivieren zijn geheel
verlaten, maar diep in het bos ligt nog veel verscholen. Een watermolen op Concordia.
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Complete stoommolens op Sardam en Goudmijn. Suikerpannen. Velerlei sluizen en
sluisjes, af en toe de restanten van een planta-
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gehuis. En graven. De mensen lieten zich op hun plantage begraven, daar hoorden
zij immers thuis. De rijkeren kregen een grafsteen en die is soms nog in het bos terug
te vinden. Zo ontstaat een directe relatie tussen de oude kerkarchieven en de zichtbare
werkelijkheid. In het bos op plantage Berkshoven aan de Boven-Commewijne ligt
bijvoorbeeld het graf van twee kinderen:
‘......Hieronder leggen
begraven de gebroeders
Hendrik Wilkens
gebooren te Hamburg
den 1 mei 1753 en alhier
in Suriname overleden
den 5 augustus 1758 en
Herman Abraham
Wilkens
gebooren te Hamburg
den.... augustus 1758
en alhier overleeden
den 30 december 1759.......’

En in het kerkeboek van die jaren staat vermeld:
‘...... 1758-october 1 Debet plant: Bergshooven - A kerkegeregtigh: voor
't begraven van H: Wilkens den 3 augustus op den plant: f 10,-......’ ‘.......
1760-januari 15 Debet plantagie Bergshoven - A kerkegeregtigh: voor 't
begraven van Herman Abram Wilkens op gem: plant: den 30 december
1759 f 10,-.....’
Men ziet het zo voor zich: de dood van de kleine kinderen, onvermijdelijk in die
jaren, maar daarom niet minder zwaar. De begrafenis nog diezelfde dag op de
plantage. De aanmelding bij de predikant enkele weken later, waarbij ook de
kerkgerechtigheid werd betaald. En dan, na een jaar, komt de bestelde grafsteen uit
Europa en wordt de grafplaats definitief ingericht.
Op een middag een paar weken terug stapte ik een klein boekwinkeltje aan de
Kernkampweg binnen. Er zijn niet zo veel boekhandels in Paramaribo, maar ik was
hier - tot mijn schande - nog niet eerder geweest. Er was een boek over de hervormde
gemeente in de verkoop dat ik niet kende. Surinaams verhaal, door ds. J:W:C: Ort.
Dominee Ort was vanaf 1913 tot 1921 predikant van de hervormde gemeente te
Paramaribo. In die jaren heeft hij de grondslag gelegd voor zijn ‘Surinaams verhaal’,
een geschiedschrijving van de hervormde kerk in de achttiende eeuw, een werk dat
hij pas na zijn pensionering heeft kunnen voltooien. Het boek is heruitgegeven in
2000, ik heb niet kunnen ontdekken wanneer het voor de eerste maal is uitgegeven.
Het was voor mij een moment van herkenning. Ort schrijft met kennis van zaken,
hij heeft dezelfde archieven bestudeerd als ikzelf en nog meer, maar dat is niet hetgene
wat mij aanspreekt. Dat is heel wat anders: Ort spreekt als een man van het land. Hij
heeft op de Surinaamse rivieren gereisd en hij kent de afstanden. In zijn tijd was de
buitenboordmotor nog nauwelijks doorgedrongen op de rivier, waarschijnlijk heeft
hij vele reizen nog op de oude manier gedaan: in een boot met roeiers. Hij weet dus
uit eerste hand hoe moeilijk het moet zijn geweest om de uitgestrekte
district-gemeenten te bedienen. Hij kan de eenzaamheid van de dominees op hun
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verre standplaatsen aanvoelen. De voornaamste waarde van het boek is ongetwijfeld
dat hij de mens weet te schetsen in iedere predikant. Aan de andere kant blijft hij
dominee: hij zoekt in iedere mens het goede en houdt af en toe een oogje dicht voor
de wat mindere eigenschappen van zijn collegae.
Als hervormd professional is Ort uiteraard moeiteloos in staat een nauwkeurige
beschrijving te geven van de geloofsgebruiken en definities. Ik had daar als volledige
leek tijdens het invoeren van de archieven nogal mee geworsteld. Er waren
lidmatenlijsten, maar wat zijn
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dat nu eigenlijk, lidmaten? Waarom was het generael kerckeboeck af en toe zo
eigenaardig a-chronologisch? Wat betekent dat, trouwen ‘buyten de kerck’? Wat
waren de werkzaamheden van de diaconie in Suriname? Ort legt het allemaal keurig
uit. Feitelijk vormt Ort's boek één vloeiend geheel met mijn digitale archief. De twee
zijn onlosmakelijk verbonden. Toch hebben we elkaar pas ontmoet: op de
Kernkampweg, een paar weken terug.
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