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[Nummer 1]
Afbeeldingen omslag
Op de voorzijde van de omslag is de directeurswoning van de leprozerie
Groot-Chatillon te zien.
De foto is van H.E. Krommenhoek en gemaakt circa 1958.
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 sluiter. 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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Woord vooraf
Dit themanummer bevat de inleidingen, aangevuld met een aantal gastbijdragen, van
het IBS-colloquium in november 2002 en is gewijd aan lepra in Suriname. Het is
niet verwonderlijk dat de keuze voor dit thema bij velen vragen opriep. Immers op
het eerste gezicht lijkt het alsof de ziekte lepra nauwelijks gerekend kan worden tot
het terrein van de Surinamistiek. Het IBS-colloquium over lepra bleef echter niet
beperkt tot epidemiologische aspecten van deze ziekte. En ook in dit themanummer
wordt uitgebreid aandacht besteed aan de historische, culturele en maatschappelijke
aspecten van deze zo gevreesde ziekte.
Het thema lepra is gekozen omdat in 2002 de vereniging Bethesda honderd jaar
bestond. Deze vereniging werd destijds opgericht om het in 1899 gestarte protestantse
leprozenetablissement Bethesda, gelegen naast de (openbare) leprozerie
Groot-Chatillon financieel te ondersteunen. Met de organisatie van een colloquium
en het uitbrengen van een themanummer in samenwerking met IBS wil de vereniging
Bethesda een eerste aanzet geven tot de geschiedschrijving van lepra en leprazorg
in Suriname.
Bethesda was een van de drie leprozenetablissementen die Suriname kende. De
katholieken hadden in Paramaribo (Gerardus Majella) hun eigen melaatseninrichting.
Naast Bethesda lag de gouvernements leprozerie Groot-Chatillon. Suriname was in
dit opzicht (in ieder geval in de periode 1895-1970) misschien wel net zo verzuild
als Nederland.
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Al in het begin van de achttiende eeuw komen we de eerste plakaten (wettelijke
bepalingen) met betrekking tot lepra en leprozen in Suriname tegen. Aan het eind
van de achttiende eeuw werd het eerste leprozenetablissement gesticht (Voorzorg).
Voor zover we van zorg kunnen spreken, beperkte die zich tot isolatie of segregatie
van de leprozen. Pas aan het eind van de jaren zestig in de twintigste eeuw zou, door
verbeterde medische inzichten, segregatie plaats maken voor integratie. Cultureel en
maatschappelijk gezien werden (en worden) leprozen beschouwd als ‘paria's of
verschoppelingen’ in de samenleving. Er rustte en rust een taboe op deze ziekte. Niet
uitgesloten dient te worden dat de vele vragen over de keuze van dit thema op het
IBS-colloquium verband houdt met het taboe rond deze takru siki, zoals lepra in de
Surinaamse volksmond ook wordt genoemd. Deze opvattingen over lepra hebben
mede lange tijd de wijze van opvang en de plaats van de leprozen in de Surinaamse
samenleving bepaald.
Het colloquium en dit themanummer zijn een eerbetoon aan al degenen die zich
de afgelopen eeuwen hebben ingezet voor de ‘paria's of verschoppelingen’ in de
Surinaamse samenleving. Het IBS-bestuur wil hier een woord van dank uitspreken
aan de vereniging Bethesda in Nederland als medeorganisator van het colloquium
in 2002.
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Dorine van Hinte-Rustwijk & Georgine van Steenderen-Rustwijk
Van bedrijfsschade tot verzuilde paria naar ex-Hansen cliënt
Aan het begin van de achttiende eeuw had men geen notie van het ontstaan van lepra,
noch van de wijze waarop de besmetting voorkomen kon worden. Ook over de
remedie tegen deze ziekte tastte men volkomen in het duister. Isolatie van patiënten
was destijds in Europa het middel bij uitstek om met besmettelijke ziekten om te
gaan. ‘Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan’ is een lied dat
velen zich zullen herinneren, maar dat slechts bij weinigen reminiscenties zal oproepen
aan lepra. De klikspaan (of leprozenklepper) was een houten klepper waarmee
lepralijders in Europa hun komst aankondigden, zodat stadsbewoners wisten dat er
een ‘uitgestotene’ aankwam. Lepralijders mochten geen smalle straatjes in, omdat
ze dan te dicht bij een gezonde konden komen. In Europa lagen de leprozerieën buiten
de stadspoorten. Dat lepralijders buiten de stad moesten wonen heeft minder te maken
met isolatie, maar meer met verstoting uit de samenleving volgens de bijbelse
voorschriften uit Leviticus waarin uitgebreide reinigingsvoorschriften beschreven
staan voor de lijders aan deze ziekte.
Hoewel in Europa lepra dus geen onbekende ziekte was, is men er in Suriname
altijd van overtuigd geweest dat boasi1 (de Surinaamse benaming voor lepra) door
de slaven uit Afrika was meegenomen. Lepra was voor de komst van Europeanen
en Afrikanen in de Nieuwe Wereld onbekend. De Surinaamse overheid nam daarom
zowel maatregelen om te voorkomen dat nieuwe lijders aan deze ziekte de kolonie
zouden binnenkomen, als dat de ziekte zich zou verspreiden. De afschuwelijke
verminkingen die veroorzaakt werden door lepra, boezemden grote vrees in en niet
alleen de slaven waren bang besmet te worden, hetzelfde gold de blanken. De angst
voor besmetting van vooral blanke kinderen en ouderen2 was groot.

1

2

Het woord boasi, zoals de ziekte genoemd werd door de slaven, zou afgeleid zijn van de
naam van een dorpje in West Afrika. Ook van Afrikaanse origine is een andere benaming
voor lepra, kokobé (= ‘niet. rein’ in de Afrikaanse kwa-taal). In het Sranan wordt lepra ook
wel takru siki (= vreselijke ziekte) genoemd.
Plakaat, bescherming tegen besmettelijke ziekten nummer 330, 30 november 1728. Het
straatverbod gold voer ‘slaven, soo neegers als indianen’, en vervolgens werd gesteld: ‘welke
slaven dikwils considerable beset sijn met d'jaas ofte andere seere en gebreeken die contagieus
en aensteekende sijn; waermeede niet alleen bejaarde blanke menschen maar ook onkundige
en niet weetende blanke kinderen sig bij off omtrent deselve naderende groot quaad soude
kunnen weedervaeren, om door die besmettelijke siekten tot onheyl te geraaken’.
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Batavia vanaf de rivier gezien

Van boasilijder tot melaatse
Uit een plakaat (=wettekst) van 20 november 1728 wordt duidelijk dat in de kolonie
Suriname lepra voorkwam, al wordt dit woord in deze wetstekst niet genoemd. Het
plakaat spreekt van: ‘d'jaars ofte andere seere en gebreeken die contagieus en
aensteekende sijn’. Het werd mensen met deze ziekte verboden zich op de openbare
weg te begeven. In het plakaat wordt gerefereerd aan vooral bejaarde mensen en
‘niet weetende blanke kinderen’ die er veel last van hadden. Later werden namen als
jaes, boazie of lelijke zeere gebruikt. In het plakaat van 4 februari 1761 werd de
bepaling opgenomen dat de zieken thuis gehouden moesten worden. Bij overtreding
volgde er een boete, voor de eerste keer dertig gulden, voor de tweede keer vijftig
gulden en voor de derde keer honderd gulden. Eenderde daarvan ging naar de raad
fiscaal, eenderde naar de kas van de modique lasten (kas van kleine belastingen) en
eenderde naar de aanbrenger (Schiltkamp & De Smidt 1973: 583, 707-8).
Vanaf 1763 werden alle aangevoerde slaven onderzocht op lepra.3 In 1764 werd
hij notificatie van 22 februari bepaald dat de slaven in de chirurgijnwinkels verpleegd
moesten worden. Er zouden binnen zes maanden logementen in gereedheid gebracht
worden en tot die tijd mochten ze in de stad gecureerd worden. Zo niet dan volgde
een geldstraf, waarvan de helft voor de raad fiscaal en de andere helft voor de
armenkas was bestemd.

3

Met betrekking tot besmettelijke ziekten (met name lepra) zijn in de achttiende eeuw de
volgende ‘plakkaten en notificaties’ (=wetten) uitgevaardigd: plakaat nummer 330 van 30
november 1728; plakaat nummer 583 van 4 februari 1761; notificatie nummer 650 van 22
februari 1764; notificatie nummer 811 van 10 februari 1780; plakaat nummer 902 van 28
mei / 4 juni 1790; publicatie nummer 907 van 20 / 27 mei 1791; publicatie nummer 911 van
29 februari 1792, notificatie nummer 914 van 28 december 1792 / 18 januari 1793.
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Zo'n dertig jaar later, in 1790, vaardigde gouverneur Wichers een plakaat uit om ‘de
jammerlijke ziekte in deze lugtstreek bekend onder den naam van boassie’ te
beperken.4 Het plakaat van 1790 telde een achttal artikelen, waaronder de bepaling
aan slavenhouders om slaven met lepra aan te geven, dit op straffe van een geldboete.
Daarnaast had iedereen de plicht aangifte te doen bij gevallen van besmetting.
Medische keuring van de slaven was verplicht, evenals aangifte van zieke slaven aan
de officiaal-fiscaal. In geval van twijfel kon gratis herkeuring aangevraagd worden
bij het Collegie Medicum.
Slavenschepen moesten vanaf 1790 bij aankomst in de haven van Paramaribo
gevisiteerd en gecontroleerd worden door een dokter en een chirurgijn majoor. Als
bij controle bleek dat besmette of suspecte slaven aan boord waren, werden die
vervoerd naar Braamspunt waar zij op kosten van de schipper moesten blijven tot
hij de haven van Paramaribo verliet. Hij was verplicht de zieke slaven mee terug te
nemen op straffe van hoge boete. Met betrekking tot deze regel deden verschrikkelijke
verhalen de ronde over zieke slaven die buitengaats zonder pardon door de schipper
overboord werden gegooid om kosten te besparen. Het belangrijkste onderdeel van
het plakaat van 1790 was het artikel waarin bepaald werd dat de kolonie zou overgaan
tot het separeren van de lepralijders in een leprozerie. Als plek werd de verlaten
plantage Voorzorg aan de Saramaccarivier aangewezen. Een jaar later werd Voorzorg
in gebruik genomen. De leprozerie stond onder militaire bewaking en was uitsluitend
bestemd voor slaven, vrije negers en mulatten. Zieke blanken moesten zich wel
houden aan het straatverbod dat was uitgevaardigd per plakaat, maar hen werd wel
toegestaan zich op de plantage of buiten de stad te isoleren. Een verblijf op de
verschrikkelijke ‘gouvernements isolatieplaats’ Voorzorg bleef hen bespaard. Slaven
die besmet bleken moesten door de eigenaar in afzondering gehouden worden totdat
zij konden worden getransporteerd via de militaire invalide post Ephraimszegen aan
het Pad van Wanica naar Voorzorg. Vrije negers en mulatten die melaats waren of
hiervan werden verdacht werden bij overtreding van het straatverbod opgepakt en
gedeporteerd naar Voorzorg. Melaatse blanken werden niet verbannen naar Voorzorg,
maar waren, zoals eerder gesteld, wel verplicht zich af te zonderen buiten de stad.
De sancties tegen schippers met zieke slaven aan boord werden na hevige protesten
van hun kant al na een jaar afgezwakt en een jaar daarna praktisch geannuleerd.5 De
koloniale bestuurders vreesden dar de slavenhalers de haven van Paramaribo zouden
mijden vanwege de strikte voorschriften met betrekking tot de import van zieke
slaven, juist nu er een steeds toenemende behoefte bestond aan nieuwe aanvoer van
arbeidskrachten. Waren de schippers aan-

4
5

Plakaat: ‘Voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid’, nummer 902 van 28 mei / 28 juni 1790.
Publicatie voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid nummer 907 van 20/27 mei 1791;
publicatie Voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid, nummer 911 van 9 februari 1792. Als
bij visitatie van de slavenschepen bleek dat zich besmette slaven aan boord bevonden, dan
werden die vervoerd naar fort Nieuw-Amsterdam en daarna naar het etablissement Voorzorg.
De schipper was verplicht voor het onderhoud van de besmette slaaf de som van 100 gulden
te betalen.
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vankelijk verplicht de besmette slaven mee terug te nemen en hoge kosten te betalen,
in het plakaat van 1791 werd bepaald dat de zieke slaven via Nieuw Amsterdam
(gelegen aan de monding van de Surinamerivier) getransporteerd zouden worden
naar Voorzorg tegen betaling van de som van honderd gulden. Uiteindelijk werd, bij
plakaat van 1792, bepaald dat geïmporteerde slaven die besmet bleken, geheel
kosteloos naar Voorzorg getransporteerd moesten worden waar zij dan tot hun dood
verbleven.

Ligging Batavia

Op Voorzorg werden de patiënten aan hun lot overgelaten. Zij woonden in
eenvoudige hutjes en kregen een schraal voedselrantsoen en wat kleding uitgereikt.
Met tuin- en landbouw, jacht en visserij vulden zij hun dieet aan. Van medische
verzorging was geen sprake. Ondanks de militaire bewaking kwam ontvluchten
regelmatig voor. De enige zorg die de patiënten ontvingen kwam van de Rooms
Katholieke missie die in 1820 toestemming kreeg de zieken te bezoeken.

Aantallen lepralijders
Hoe groot was het aantal lepra gevallen onder de slaven in de kolonie vóór de
verplichte internering per plakaat van 1790? Een juiste schatting van het aantal
patiënten is moeilijk te maken. Beeldsnijder (1994: 203) schrijft dat er slechts in één
geval, te weten op plantage ‘de Vrijheijt’ in 1775, boasi in de inventarissen
geregistreerd is. Hij suggereert dat mogelijk deze ziekte niet als zodanig herkend
zou zijn. Een plausibele verklaring is dat de zieken niet officieel aangemeld werden
gezien de consequenties voor de plantage-eigenaar. Hij was immers verantwoordelijk
de wet inzake lepralijders te handhaven. Op hem rustte de plicht de zieke slaaf te
isoleren van de overige slaven. Voor hem was een melaatse slaaf als arbeidskracht
niets meer waard en onverkoopbaar, kortom bedrijfsschade.6
6

Notificatie: ‘zieke of krankzinnige slaven mogen niet worden verkocht’, nummer 811 van
10 februari 1780. Het handelt hier om ‘slaaven besmet met de zogenaamde boassie of bezogt
door krankzinnigheid’. De koper zou door de aankoop ‘een merkelijke schaade komen te
lijden, maar boven dien zig belaaden vinden met schepsels aan wie voedsel moeten geeven
en veeltijds niet weeten alwaar dezelve buyten communicatie van andere, ingevolge placaat
te houden’. Bij gebleken ziekte moest binnen drie maal 24 uren de koopsom worden
gerestitueerd.
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Ook in processtukken uit die periode werd volgens Beeldsnijder slechts terloops
gesproken over lepra. De steeds strengere maatregelen doen echter vermoeden dat
de ziekte vaker voorkwam dan uit de cijfers blijkt. Met betrekking tot de
ziekenverzorging van de slaven merkt Beeldsnijder (1994: 206) op dat
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die in de achttiende eeuw overal gebrekkig was. Chirurgijns verzorgden
plantageslaven tegen betaling van een vaste som jaarlijks. De plantage kon zich
abonneren op zo'n maandelijks bezoek van een chirurgijn. De dagelijkse verzorging
echter berustte bij de ‘dresneger’ of ‘dresmama’, gerekruteerd uit de slavenmacht,
die op eigen wijze de zieken veelal met kruiden behandelde. Op elke plantage was
er meestal een yaws- of ziekenhuis waar de zieken afgezonderd konden worden. In
bijzondere gevallen werden zieke slaven naar het militaire ziekenhuis in de stad
gezonden, wat uiteraard een grote uitgave voor de planter betekende. Er werd volgens
Beeldsnijder wel enige moeite gedaan om zieke slaven te genezen. Indien er
boasilijders voor eventuele behandeling naar de stad gingen, dan was dat na 1764
niet meer mogelijk.7 Per plakaat op 22 februari 1764 werd het verplegen van slaven
in chirurgijnwinkels in Paramaribo ten strengste verboden.
Hoe was de situatie van de slaven in de stad vóór de verplichte internering van
1790? Het strikte straatverbod voor leprapatiënten in Paramaribo maakt aannemelijk
dat zieke slaven schuil gehouden werden in hutjes buiten de stad. Het risico dat zij
in de stad verraden of betrapt zouden worden was te groot met alle gevolgen van
dien voor de meester.
De adviezen van de Italiaan Philippe Fermin, die in de jaren 1750 en 1760 als arts
werkzaam was in Suriname, hebben ongetwijfeld grote invloed gehad op de methoden
die werden toegepast in de kolonie. In 1764 schreef hij Traité des maladies les plus
fréquentes à Surinam et les remèdes les plus propres à les guérir waarin hij
voorlichting gaf op medisch gebied over verschillende ziekten waar onder lepra. Hij
onderkende het besmettelijk karakter van boasi en adviseerde strenge afzondering.
Dat de ziekte behoorlijk om zich heen greep blijkt uit de haast wanhopige oproep
aan de ingezetenen in de kolonie in januari 1793 om ‘het verhinderen van alle
gemeenschap tusschen gezonde perzoonen en de zulken welke het ongeluk hebben
van deeze kwaal aangetast te zijn’ ens om ‘de verdere verspreiding en voortgang van
de zo vreeselijke als meenigvuldig plaatshebbende ziekte van melaatschheid of boazie
hier te lande zoveel mogelijk te voorkomen’.8 Een ieder kon zich van zijn met boasi
besmette slaven ontdoen door die tegen afgifte van een bewijs op post Ephraimszegen
af te leveren, waarna de zieken zouden worden getransporteerd naar de leprozerie
Voorzorg.

Batavia
Rond 1820 kwamen er steeds meer plantages langs de Beneden-Saramacca.

7

8

Notificatie: ‘het verplegen van slaven in chirurgijnswinkels’ van 22 februari 1764. Chirurgijns
of anderen die zich bezig hielden met het verplegen en behandelen van slaven moesten
daartoe de nodige logementen in gereedheid brengen in een nauwkeurig afgebakend gebied
buiten Paramaribo, ‘rontom buyten in de Savanne of elders’, daar het verblijf van slaven met
‘jaas, boasie, etc’ ten strengste verboden was in chirurgijnswinkels te Paramaribo.
Notificatie: ‘voorzorgsmaatregelen tegen melaatsheid’ nummer 914, van 28 december 1792/
18 januari 1793.
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De angst voor lepra zat zo diep dat besloten werd Voorzorg te sluiten en een nieuwe
leprozerie aan de Coppename aan te leggen. De nieuwe locatie kreeg de naam Batavia
en was gelegen vlakbij de monding van deze rivier. Het eerste contingent leprozen
vertrok in 1824 uit Voorzorg naar Batavia. Op open pontons werden de patiënten
via het Saramaccakanaal dwars door de stad naar hun nieuwe verbanningsoord
getransporteerd. In zijn roman (Een vlek op de rug) beschrijft Van de Walle (1966:
150) op treffende wijze hoe de vreselijke tocht geweest moet zijn en de confrontatie
van de stadsbewoners met de wanhopige, verminkte ongelukkigen.

Kerk en klooster te Batavia

Tot 1897 zou Batavia de plaats zijn waarheen melaatsen werden verbannen. De
leprozerie werd aan drie kanten door een ondoordringbaar oerwoud begrensd.
Ontvluchten was voor de bannelingen praktisch onmogelijk. De situatie voor de
lepralijders was hier verre van ideaal. Van verpleging was geen sprake, de lepralijders
huisden in onreine, vervallen hutten, voeding en kleding lieten veel te wensen over,
de sfeer was ondraaglijk, kortom Batavia werd getypeerd als de hel op aarde. Tot
1834 was er geen sprake van medische verzorging en behandeling. Tussen 1834 en
1850 kwam er eens in de zoveel weken een arts naar Batavia. Pas in 1850 kreeg het
ballingsoord een geneesheer. Evenals op Voorzorg moesten de bewoners grotendeels
in hun eigen onderhoud voorzien, afgezien van het karige rantsoen en de kleding die
zij af en toe ontvingen.
Vanaf de oprichting van de leprozerie in Batavia heeft de missie zich het lot van
de lepralijders aangetrokken. In de eerste vier jaar van zijn bestaan werd Batavia
regelmatig door de paters bezocht. In 1826 richtte de missie een gebedsplaats in en
werden de melaatsen gedoopt. In 1830 werd Batavia officieel het werkterrein van
de missie. Een kerk (Sint Rochuskerk) werd in 1836 ingewijd. Een van de bekendste
priesters op Batavia was Petrus Donders of Peerke Donders (geboren te Tilburg
1809-overleden te Batavia 1887). Hij kwam in september 1842 in Suriname aan. In
1853 werd hij de vaste pastoor van de leprakolonie, een functie die hij tot aan zijn
dood in 1887 heeft vervuld. De grote toewijding bij zijn werk onder de melaatsen
trok de aandacht in binnen-
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en buitenland. Batavia groeide uit tot het boegbeeld van de missie in Suriname.
Maatregelen van het Koloniaal bestuur in 1830, 1845 en 18559 gaven blijk van een
bestraffende en verdoemende houding ten aanzien van lepralijders waaruit steeds de
ontmenselijking sprak. Vanwege de angst voor verspreiding moest de lepralijder
vooral uit het zicht verdwijnen. Niet alleen werd het belang van isoleren en interneren
van de zieken benadrukt, maar ook werd de burger nu, op straffe van sancties, actief
ingezet de verdachten en zieken op te sporen en aan te geven. Het onderwijzend
personeel had ten aanzien van verdachte of zieke kinderen een meldingsplicht bij
bevoegde instanties en geneesheren werden zelfs gedreigd met het intrekken van hun
medische bevoegdheid indien zij in gebreke bleven. Huizen van de ingezetenen
werden gevisiteerd om verborgen melaatsen op te sporen. Hierbij werd assistentie
verleend door politie en militairen. Deze hadden ook tor taak om zieken en verdachten
die zich op de openbare weg bevonden op te pakken en zonder vorm van proces te
transporteren naar Batavia.10
In deze jaren verschenen met enige regelmaat publicaties in het Gouvernements
Advertentie Blad die alleen maar als doel hadden steeds meer beperkingen op te
leggen aan het functioneren van melaatsen in de maatschappij. Zo gold in 1845 voor
melaatsen het verbod handel te drijven, elke nering, elk bedrijf te voeren, openbare
ambten te bekleden en de voogdij over minderjarige kinderen te voeren.
In de beginjaren van Batavia verbleven er circa vijfhonderd patiënten. Na de
emancipatie in 1863 nam het aantal aanmerkelijk af. In 1866 en in 1878 bedroeg het
aantal respectievelijk tweehonderd en honderd. Dit betekende zeker niet dat de ziekte
minder vaak voorkwam, maar wel dat de registratie van de zieken er na de
Emancipatie niet eenvoudiger op geworden was. Met de afschaffing van de slavernij
in 1863 en het daarop volgende Staatstoezicht (1863-1873) deed zich namelijk een
nieuwe situatie voor. Drieëndertigduizend slaven kregen met de emancipatie de
vrijheid. De verantwoording bij overtre-

9
10

Publicatie van 7 september 1830 en van 1845 nummer 13 van 30 juni 1855. Zie ook het
artikel van Okke ten Hove in dit nummer.
Publicatie_tegen uitbreiding van besmettelijke ziekten in het Gouvernementsblad van 7 sept.
1830, Gouvernementsblad., nr 13.: ‘houdende eenige voorziening tegen de uitbreiding van
de ziekte der melaatschheid’:
* totale afzondering en verplichting van ouders en voogden dit te handhaven.
* allen die op de openbare weg zijn en ziek blijken worden onderworpen aan onderzoek en
bij gebleken ziekte transport naar Batavia.
* elk jaar eene algemene visitatie van de woningen in Paramaribo om onbekende zieken op
te sporen.
* geneesheren zijn verplicht op straffe van intrekking van het patent om aangifte te doen.
* onderwijzers moeten waken en verdachte (‘suspecte’) kinderen aangeven.
* door de commissie verdachten moeten zich onderwerpen aan onderzoek
* vrijen en blanken die niet in Batavia werd ondergebracht moesten in strikt isolement, buiten
de stad verblijven.
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ding van de wet op besmettelijke ziekten en de registratie van de zieken lag niet
langer bij de slavenbezitter. De meeste patiënten hadden, begrijpelijkerwijs, grote
weerstand tegen een levenslange internering op Batavia ver van familie en verwanten.
Velen verkozen zich schuil te houden.
Het Koloniaal verslag van 1866 meldt de instelling van ‘De Commissie tot
Onderzoek van de Melaatschen’, die als taak had het aantal zieken te registreren die
voor deze Commissie verschenen en die opgenomen waren in Batavia. In 1866 waren
dat circa 200 melaatsen, in 1872 circa 148 en in 1878 circa 100. Krantenberichten11
maakten veelvuldig melding van arrestaties van ‘loslopende’ melaatsen. Pogingen
tot ontsnapping kwamen regelmatig voor. Onrust en zelfs revoltes kwamen op Batavia
regelmatig voor, waarbij zelfs hulp van politie en militairen werd ingeroepen om de
orde te herstellen. Ook verschenen er regelmatig artikelen in de kranten die nieuwe
middelen ter genezing van deze volksziekte bespraken en aanprezen. Dit bracht vaak
een sprankje hoop in de uitzichtloze situatie van de zieken. Theorieën over
erfelijkheid, allergieën, trefu (= treef, het volksgeloof dat lepra ontstaat door
voortgezet gebruik van verboden, meestal eiwitrijke voedingsmiddelen) die de oorzaak
zouden zijn van lepra, stimuleerden het volks- en bijgeloof. De zieken grepen elke
strohalm die de mogelijkheid leek te bieden om te ontsnappen aan het vreselijke lot
van melaats zijn.
In het Gedenkboek ter gelegenheid van het Gouden Emancipatie feest in Suriname
op 1 juli 1913 (1913: 104-106) wordt het reilen en zeilen op Batavia als volgt
beschreven:
‘Voor de natuur was te Batavia, vooral in de eerste tien jaren, niets aanlokkelijks,
maar veeleer alles tegenstrijdigs te vinden. Menschen met verminkte of
afgrijzenwekkende ledematen, die soms een afgrijzelijke lucht verspreiden’. Over
de bewoners staat in de verslagen: ‘Opgevoed, en tot hunne bekeering toe, verslaafd
aan ontucht en afgoderij of bijgeloof, ontevreden in hun lot, onhandelbare en van
aard, over het algemeen, ondankbare menschen, klagende huilende lijders, arme
lieden die nauwelijks hun lichaam konden bedekken, en van het genadebrood hun
leven en hunne ellende eenige tijd moesten rekken. Het huis des priesters was een
schamele pina-hut, geleek meer op een varkenskot dan een Hollandsche menschen
woning’.

Elke religie zijn eigen leprozerie
Aan het eind van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw werd
geschat dat 1% van de Surinaamse bevolking en 2-3% van de stadsbevolking besmet
was. Nieuwe inzichten op medische gebied, zoals de ontdekking in 1871 van de
leprabacil door de Noorse arts Dr. Hansen en de ontwikkeling van mogelijke
geneesmiddelen deed de hoop tot genezing opleven. Vanwege de erbarmelijke
omstandigheden op Batavia deed monseigneur Wulfingh in 1890 het voorstel aan
gouverneur Lohman om de verpleging van
11

Zie: De nieuwe Surinaamse Courant, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900; Onze West, 1898,
1899; De West, 1898
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alle melaatsen ongeacht de religieuze gezindheid, waartoe zij behoorden door de
rooms katholieke gemeente te laten verzorgen. Hij kocht daartoe in 1892 de oude
plantage Groot-Chatillon aan, gelegen aan de rechteroever van de Surinamerivier.
Rond Groot-Chatillon ontstond vrij spoedig een geloofsstrijd. Een verzoek van een
aantal protestantse gemeenten om daar eigen godsdienstoefeningen te houden stuitte
op verzet van Wulfingh. De protestantse gemeenten meenden dat de godsdienstvrijheid
voor de protestantse melaatsen in het geding was. Via de plaatselijke pers werd deze
strijd in de vorm van heftige polemieken uitgevochten. Ook in het moederland ging
deze kwestie in protestantse kringen nier ongemerkt voorbij. Er werd in 1893 een
commissie bestaande uit een aantal paters en dominees benoemd om uit de impasse
te raken. De commissie kwam met een Salomons-ordeel. Groot-Chatillon moest in
twee hoofdafdelingen worden gesplitst: een vleugel voor de katholieken en een voor
de protestanten, ‘zonder dat beide groepen met elkaar in aanraking behoeven te
komen.’ Wulfingh weigerde water bij de wijn te doen en besloot Groot-Chatillon te
verkopen aan het gouvernement. Ondertussen begon de monseigneur te werken aan
een eigen melaatseninrichting in Paramaribo. In oktober 1895 openden de katholieken
in Paramaribo aan de Gravenstraat de Gerardus-Majella-Melaatseninrichting. De
niet-katholieke melaatsen vertrokken in 1897 naar Groot-Chatillon. Op last van het
koloniaal bestuur werd het etablissement te Batavia in brand gestoken. Batavia is
thans voor katholieke Coronianen een bedevaartplaats gewijd aan Petrus Donders.
Van de gebouwen resteren slechts de fundamenten van de kerkpastorie en van de
dokterswoning.

Aanlegsteiger Batavia
‘Aankomst voor een levenslange verbanning op Batavia’

De protestantse gemeenten openden in Groot-Chatillon in 1899 hun eigen afdeling,
Bethesda. Bethesda kende minder verpleegden dan Majella en Groot-Chatillon. In
1934 werd Bethesda overgebracht naar Livorno, net buiten Paramaribo, en kreeg de
naam van Nieuw-Bethesda.
Naast de drie bestaande leprozerieën werd in 1927 de Leprakliniek, de voorloper
van de huidige Dermatologische dienst, opgericht. Er bestond ook tussen 1931 en
1958 een polikliniekschool (Tourtonneschool) ten behoeve niet te ernstig besmette
kinderen en van kinderen die van lepra verdacht werden. Deze school telde in 1954
183 leerlingen.
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Volgens de verhalen van ex-patiënten was Bethesda minder streng dan Majella.
In Majella was het de hele dag bidden-bidden-bidden, terwijl het in Bethesda
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werken-werken-werken was. Majella telde steeds meer dan honderd zieken, in de
jaren dertig zelfs rond de tweehonderd. Deze leprozerie zou tot 1964 bestaan. Bethesda
werd officieel in 1968 gesloten. Groot-Chatillon als gouvernementsleprozerie telde
in de jaren veertig meer dan vierhonderd patiënten, een aantal dat sedert de jaren
vijftig daalde vanwege de ontdekking van een nieuw effectief middel tegen lepra.
Op Groot-Chatillon brak vanwege de hopeloze toestand en de vaak ontactische wijze
waarop regels werden gehanteerd en mensen werden behandeld drie keer rebellie
uit. De laatste grote opstand vond plaats in 1948 toen de ontdekking van een nieuw
effectief middel tegen lepra bekend werd, waar de patiënten ook over wensten te
beschikken. In 1973 vertrok de laatste genezen patiënt uit Groot-Chatillon en werd
de leprozerie gesloten. In dat jaar verviel de opnameplicht.

Tot slot
In de achttiende, negentiende en in het begin van de twintigste eeuw beperkte de
aanpak van lepra zich van overheidswege voornamelijk tot het isoleren en interneren
van de melaatsen. Hoewel er met de ontdekking van de leprabacil door Hansen in
1871 meer begrip was voor deze ziekte en de verspreiding daarvan, is de grote
doorbraak in Suriname pas na de Tweede Wereldoorlog merkbaar. Op initiatief van
de politicus en Statenlid Wim Bos Verschuur werd in 1953 de Esther Stichting
opgericht. Deze stichting trad op als pleitbezorgster van geïsoleerde en ontslagen
patiënten en behartigde hun sociale belangen. In de afgelopen vijf decennia heeft de
Esther Stichting een belangrijke bijdrage geleverd om de emancipatie en de integratie
van de zich nu noemende ex-Hansen patienten te bevorderen.
Lepra komt nog in een substantieel aantal in Suriname voor. De afgelopen jaren
ontdekte de Dermatologische Dienst gemiddeld vijftig nieuwe gevallen per jaar. Er
vindt nog steeds besmetting plaats met in enkele gevallen late ontdekking, waarbij
al verminkingen zijn ontstaan die met medicamenteuze behandeling niet te genezen
zijn.
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Henk Menke in gesprek met Paul Niemel
Lepra in Suriname: van segregatie naar integratie
Paul Niemel is in Suriname geboren en getogen.1 Hij heeft in Paramaribo aan de
Geneeskundige School en in Amsterdam aan de Medische Faculteit van de Universiteit
van Amsterdam (destijds Gemeentelijke Universiteit) geneeskunde gestudeerd.
Vervolgens heeft hij zich eveneens in Amsterdam gespecialiseerd in de dermatologie
bij Prof. Prakken. Direct na zijn specialisatie heeft hij in 1957 een stage leprologie
gelopen bij Dr. R. Chaussinand van het Instituut Pasteur in Parijs en vervolgens een
stage dermatologie bij Prof. R. Degos in het Hospital St. Louis, eveneens in Parijs.
In 1972 heeft hij een stageperiode doorgebracht in het lepracentrum ‘Alert’ in Addis
Abeba in Ethiopië bij dr. Felton Ross. Paul Niemel heeft van januari 1958 tot
december 1982, dus precies een kwart eeuw lang, in Suriname gewerkt als
dermatoloog. Vanaf 1960 was hij betrokken bij de opleiding van medische studenten,
eerst als docent aan de Geneeskunde School in Paramaribo en naderhand als lector
aan de Medische Faculteit van de Universiteit van Suriname. In 1969 werd Niemel
gevraagd de ‘Dienst Dermatologie’ naar zijn visie te organiseren en de leprabestrijding
hierin te integreren. Hij heeft deze dienst geleid tot hij in december 1982 vanwege
de decembermoorden Suriname moest ontvluchten. Paul Niemel hecht eraan dat
vermeld wordt dat hij zelf in zijn opvolging heeft kunnen voorzien: zijn werk werd
na 1982 gecontinueerd door de door hemzelf opgeleide dermatoloog S. Sadal, M.
Sc., die helaas in 2001 overleed. Sadal werd opgevolgd door L. Sabajo M.P.H,
dermatoloog.

1

Het hier gepubliceerde vraaggesprek met Paul Niemel vond plaats op 23 november 2002 in
Amsterdam, tijdens het symposium: ‘Lepra in Suriname; Historische, Culturele,
Maatschappelijke en Epidemiologische Aspecten, gehouden in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen. De vragen werden gesteld door Henk Menke, dermatoloog in Rotterdam en
voorzitter van de Vereniging Bethesda. Deze Vereniging is in 1902 opgericht, gevestigd in
Amsterdam en heeft tot doel: de bestrijding van lepra in Suriname. De tekst van het
vraaggesprek is redactioneel bewerkt door Henk Menke.
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Leprozerie Gerhardus Majella
(foto uit: ‘Verslag van een studiereis naar Suriname, 1927, door Prof. P.C. Flu)

Paul Niemel was als hoofd van de Dermatologische Dienst zondermeer de
initiërende en drijvende kracht achter de leprabestrijding in Suriname. Gewapend
met zijn professionele kennis, maar vooral met zijn tomeloze energie en dadendrang
heeft hij zich in zijn geboorteland ingezet voor de bestrijding van lepra en deze strijd
tot het belangrijkste doel van zijn leven en werk in Suriname gemaakt. Hij heeft het
voorrecht gehad om de laatste leprozerie in Suriname, Groot-Chatillon, op 27
september 1972 officieel te kunnen sluiten, waarmee de lijfelijke segregatie van
leprapatiënten werd beëindigd. Paul Niemel heeft zich tevens ingezet voor de
bestrijding van geslachtsziekten en de tropische ziekten die in Suriname voorkomen,
zoals framboesia (yaws) en leishmaniasis (bos yaws); hij heeft ook epidemiologisch
en toegepast klinisch onderzoek verricht op het gebied van deze aandoeningen.
Sedert 1992 woont Paul Niemel in Spanje. In het kader van de voorbereidingen
van het symposium over lepra in Suriname, heb ik (Henk Menke) hem in de zomer
van 2002 in zijn woning in Alicante opgezocht. Onmiddellijk bleek dat hij zich nog
steeds zeer betrokken voelde bij de leprabestrijding in zijn geboorteland. Het was
dan ook bijna vanzelfsprekend dat hij de uitnodiging accepteerde om op het IBS en
Bethesda Symposium in november 2002 een presentatie te houden. Paul Niemel is
nu 77 jaar oud en kan beschouwd worden als de ‘grand old man’ van de dermatologie
en de leprabestrijding in Suriname. In dit vraaggesprek geeft hij zijn persoonlijke
visie op de geschiedenis van lepra in Suriname, gebaseerd op kennis en ervaringen
opgedaan tijdens een kwart eeuw werken in de leprazorg in Suriname.
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Lepra is al duizenden jaren onder ons. Wellicht begonnen in Azië heeft de ziekte zich
verspreid naar andere delen van de oude wereld, dus Europa en Afrika. Wat is nu
bekend over de oorsprong van lepra in Suriname?
Lepra kwam niet voor bij de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van het
Amerikaanse continent. Lepra is voor het gehele continent, dus ook voor Suriname
een importziekte, door verschillende groepen vrijwillige en onvrijwillige emigranten
vanuit hun land van herkomst naar de koloniën in de nieuwe wereld gebracht. Wij
mogen ervan uitgaan dat lepra naar Suriname is gebracht door joden die als gevolg
van de Spaans/Portugese inquisitie via Nederland en/of Brazilië met ‘hun’ negerslaven
naar Suriname emigreerden. Daar lepra ook in Europa voorkwam, kan deze ziekte
ook met niet-joodse Europeanen die om diverse redenen hun toekomst in de nieuwe
wereld zochten zijn meegenomen. Ook onder de slaven die van 1651 tot 1826 in
Suriname vanuit Afrika geïmporteerd werden, bevonden zich mensen die met lepra
besmet waren. In de negentiende en twintigste eeuw voerden Chinezen, Hindostanen
en Javanen die als contractarbeiders uit Azië naar Suriname werden gebracht, lepra
met zich mee. De oorsprong van lepra in Suriname is dus divers en kan niet worden
toegeschreven aan één bepaalde groep of een bepaald land van herkomst.
Wanneer in de koloniale periode heeft men lepra als probleem herkend en welke
maatregelen werden genomen.

Leprozerie Groot-Chatillon; de directeurswoning
(foto H.E. Krommenhoek, circa 1958

Reeds omstreeks de eeuwwisseling van de zeventiende naar de achttiende eeuw
moet de discussie in de kolonie Suriname op gang zijn gekomen, hoe te handelen
met betrekking tot de vele personen die met wonden en andere huidafwijkingen
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in de straten van Paramaribo werden waargenomen. De discussie culmineerde in het
plakkaat van 30 november 1728, uitgevaardigd door gouverneur De Cheusses, waarin
het verboden werd aan slaven met de boasi ziekte (lepra) en/of yaws en andere met
zweren gepaard gaande ziekten, zich op de openbare weg te begeven. Dit ter
voorkoming dat de blanke kinderen in hun ‘ignorantie’ zouden worden ziek gemaakt.
Dit is het begin geweest van de segregatie. Vervolgens zijn tussen 1728 en 1960
vele wettelijke bepalingen (plakkaten, ordonnanties, notificaties, publicaties, besluiten
en landsverorderingen) uitgevaardigd, waarin de segregatie van leprapatiënten verder
werd geregeld. Deze segregatie hield de facto in, dat leprapatiënten zich niet op de
openbare weg mochten begeven, op straffe van huisarrest dan wel internering in
speciaal hiervoor ingerichte instellingen die in het algemeen ver van de bewoonde
wereld waren gelokaliseerd. Er was dus sprake van twee vormen van isolatie: de
huisisolatie en de institutionele isolatie. De huisisolatie werd voornamelijk toegestaan
aan de vrijen, meestal blanken, terwijl de slaven werden verbannen naar een inrichting.

Leprozerie Groot-Chatillon kort voor de sluiting; patiënten in gesprek
(foto P. Niemel, circa 1972)

Was de segregatie wetgeving op wetenschappelijke basis geschoeid?
Nee, er bestond zeker geen wetenschappelijke basis voor deze wetgeving. Men moet
niet vergeten dat moderne begrippen als infectie en bacteriën in die tijd nog niet
bestonden. De verwekker van lepra, de leprabacil, werd ‘pas’ in 1873 door Armauer
Hansen in Noorwegen ontdekt. Ik vermoed dat de isolatiemaatregelen hun oorsprong
vinden in de Mozaïsche wetten en geboden betreffende uitsluiting uit de gemeenschap
van personen die onrein waren geworden na het nuttigen van verboden voedsel, de
zogenaamde ‘treef’, afgeleid van het Jiddische tereifa (Hebreeuws: taréf). Uitgaande
van deze opvatting zou de isolatie dus een religieuze oorsprong hebben. In het
hedendaagse Suriname is de ‘treef’ overigens nog steeds een levend begrip: wie van
dit verboden voedsel eet, zou met lepra bestraft worden, omdat deze persoon onrein
zou zijn in de ogen van de Heer. De ‘vadertreef’ kon worden overgedragen van vader
op kinderen. Men kent ook de ‘droomtreef’ die ontstaat omdat een familielid,
bijvoorbeeld een grootmoeder, gedroomd heeft dat haar kleinkind een lepravlek zal
krijgen na het eten van bepaald voedsel, bijvoorbeeld varkensvlees, rijst, vruchten,
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Hoe is de segregatie in de loop der eeuwen gerealiseerd?
Aanvankelijk, in de eerste helft van de achttiende eeuw, werden de zieken opgenomen
op een afdeling van het toenmalig hospitaal in Paramaribo. Later werden zij naar de
savanne ‘verbannen’. De savanne was in die tijd even buiten het toenmalige
Paramaribo gelegen, dat wil zeggen waar thans de Oranjehof is, achter het theater
Thalia aan de Wagenwegstraat en tegenover het CCS gebouw aan de Gravenstraat
in Paramaribo. Nog later werd een doorgangshuis op Ephraimszegen ingericht, van
waaruit de patiënten naar hun definitieve verblijfplaats Voorzorg aan de Saramacca
rivier werden getransporteerd. Voorzorg, in gebruik van 1791 tot 1823, kan
beschouwd worden als het eerste leprozarium in Suriname, of liever gezegd iets wat
zou moeten doorgaan voor een leprozarium, want de toestand aldaar was erbarmelijk.
Er werd daar slechts minieme zorg verleend en velen ontvluchtten dit ballingsoord
en werden zwervers rond Paramaribo.
Voor de slavenhandelaren werd bepaald dat zij geen met lepra besmette slaven
met hun schepen het land mochten invoeren, op straffe van hoge boetes. De zieke
slaven moesten op Braamspunt bij de monding van de Surinamerivier worden
achtergelaten tegen betaling van kosten voor onderhoud en zij moesten bij vertrek
van het schip uit de kolonie Suriname weer worden meegenomen. Waarschijnlijk
werden vele met lepra besmette slaven bij Braamspunt in de oceaan gedumpt om
zodoende de kosten van verblijf te voorkomen. Lepra nam intussen in Suriname
schrikbarend toe. Het aantal geïnterneerde patiënten in Voorzorg steeg van zeven in
1791 tot 500 in 1812. Tot overmaat van ramp werd het Surinaamse lepra probleem
in het begin van de 19e eeuw vergroot, doordat tijdens het Engels tussenbestuur vele
personen die leden aan Elephantiasis Arabum (filaria) en Elephantiasis Graecorum
(lepra) van het Caraïbische eiland Barbados naar Suriname werden vervoerd.
Bovendien gingen ook steeds meer vrije mulatten, Joden en Europeanen aan boasie
lijden. Gouverneur De Veer stichtte in 1824 een nieuwe verblijfplaats voor
leprapatiënten en wel op Batavia, een verlaten plantage aan de monding van de
Coppename rivier. In 1836 nam Mgr. Grooff de ziekenzorg aldaar op zich. In 1855
werd de zorg voor de misdeelden overgenomen door de naderhand zalig verklaarde
Peerke Donders.
De slavernij in Suriname werd per 1 juli 1863 afgeschaft. Alle slaven moesten
toen gekeurd worden in verband met de vergoeding door het koloniale bestuur aan
de slavenhouders.2 Uit dit onderzoek bleek dat ongeveer één procent der onderzochte
slaven aan lepra leed, terwijl ook bij de rest van de bevolking lepra een veel
voorkomende ziekte bleek te zijn. In 1897 werd Batavia als leprakolonie gesloten.
In het laatste decennium van de negentiende eeuw werden de poorten van maar liefst
drie leprozerieën in Suriname geopend, te weten: (a) de Sint Gerardus Majella van
de katholieken, gevestigd in Paramaribo (1897 tot 1969), toendertijd in een buitenwijk
van Paramaribo gelegen, maar

2

Zie het artikel van Okke ten Hove in dit nummer.
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allengs ingesloten in de stad door nieuwbouw van de stadswijk Tourtonne, (b)
Groot-Chatillon, een overheidsinstelling aan de rechteroever van de Surinamerivier
gelegen, tegenover het bauxietplaatsje Paranam (1897 tot 1972) en (c) Bethesda
(1899 tot 1968) van de protestanten, aan de Surinamerivier gelegen, direct naast
Groot-Chatillon. Bethesda werd in 1933 verplaatst naar de linkeroever van de
Surinamerivier in de wijk Livorno, even buiten Paramaribo (Nieuw-Bethesda). In
1931 werd de polikliniekschool aan de Tourtonnelaan opgericht voor aan lepra
lijdende en van lepra verdachte schoolkinderen, wat ook een vorm van segregatie is.
Deze school werd in 1958 opgeheven. In 1972 werd met de sluiting van
Groot-Chatillon, het hoofdstuk van de internering van leprapatiënten in Suriname
afgesloten. Daarbij kwam er een einde aan de lijfelijke segregatie die ruim twee en
een halve eeuw had geduurd.

Leprozerie Groot-Chatillon; hoofdweg met woningen voor patiënten
(foto H.E. Krommenhoek, circa 1958)

Hoe was de zorg voor de leprapatiënten in de leprozerieën?
De situatie was verschillend in de diverse instellingen. In Voorzorg moet de situatie
ronduit verschrikkelijk zijn geweest. De patiënten werden er letterlijk gedumpt en
verder aan hun lot overgelaten. Ze moesten zelf een onderkomen bouwen en maar
zien dat ze aan voeding kwamen. Van medische verzorging, financiële of economische
steun of onderstand, humanitaire hulp en dergelijke was bij mijn weten geen sprake.
Op Batavia was de situatie aanvankelijk ook mensonterend. Er trad verbetering op
na de komst van Mgr. Grooff en zeker na de komst van Peerke Donders, die de
geestelijke begeleiding en verpleegkundige verzorging op zich nam.
In de drie instellingen die in het laatste decennium van de negentiende eeuw werden
geopend was de situatie voor de patiënten aanmerkelijk beter. In de twee religieuze
instellingen, Majella en Bethesda, was sprake van een goede behuizing, goede
verpleging, goede voeding en sport en recreatie activiteiten. In de Sint Gerardus
Majella en in Bethesda waren seksuele relaties tussen patiënten niet toegestaan, ook
een huwelijk was niet mogelijk. In de instelling Groot-Chatillon was de situatie
aanvankelijk goed. Seksuele relaties en huwelijken waren wel toegestaan. De situatie
in deze inrichting is in de laatste decennia voor de sluiting verslechterd; er was sprake
van verpaupering.
Zoals gezegd konden leprapatiënten op Groot-Chatillon trouwen. Op basis
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van de toenmalige lepra wetgeving moesten aanvankelijk alle pasgeborenen
onmiddellijk na de bevalling van de zieke ouders worden gescheiden, ten einde een
mogelijke infectie te voorkomen. Een maatregel die overigens in meer landen, onder
andere in Brazilië tot voor kort nog van kracht was. Een zeer harde maatregel die
logischerwijs uit de noodzaak ter voorkoming van infectie voortvloeide. Allengs
echter werden de kinderen die in Groot-Chatillon werden geboren niet onmiddellijk
gescheiden van de ouders, maar mochten zij tot hun tweede levensjaar bij de ouders
in de leprozerie blijven.3 Hierdoor werd uiteraard de basis voor de maatregel ter
voorkoming van infectie van de pasgeborene ondermijnd. Deze maatregel is medisch
gezien dus zinloos geweest, daarbij ook onmenselijk tegenover de ouders.
Het feit dat er ontsnappingspogingen waren uit de leprozerieën geeft aan dat verblijf
in de inrichting door sommige patiënten niet werd geaccepteerd. Enkele vluchtelingen
zijn bij een ontsnappingspoging uit Groot-Chatillon door verdrinking omgekomen.
Volgens onderzoekingen van de leproloog Bueno de Mesquita, hoofd van de
lepradienst in Paramaribo van 1952 tot 1966 was de incidentie van nieuwe
besmettingen in een straal van twee kilometer rond de leprozerie Gerardus Majella
twee keer hoger dan elders in Paramaribo. Dit zou te verklaren zijn door contacten
van de bevolking rond de leprozerie met infectieuze weglopers uit Gerardus Majella.
Het betrof overigens meestal weglopers die vroeg of laat weer teruggingen naar de
inrichting.

Leprozerie Groot-Chatillon; voetbalteam van patiënten
(foto H.E. Krommenhoek, circa 1958)

Bij de patiënten in de leprozerieën was sprake van een zekere ambivalentie:
enerzijds was er het opstandige gevoel tegen de vrijheidsbeperking, tegen de
internering; er was zeker een drang naar vrijheid. Anderzijds was er een gevoel van
geborgenheid in deze beschermde gemeenschap; geborgenheid tegen de vijand, de
onvriendelijke en afstotende gemeenschap buiten de leprozerie. Dit dualisme bleef
ook na beëindiging van de internering bestaan, wat blijkt uit de innige onderlinge
band tussen vroegere bewoners van de leprozerieën na terugkeer in de gemeenschap.

3

Zie ook het artikel van Okke ten Hove in deze bundel waaruit blijkt dat ook op Batavia
kinderen tot hun tweede levensjaar bij hun moeder bleven.
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Leprozerie Groot-Chatillon; gamelan orkestje van patiënten
(foto H.E. Krommenhoek, circa 1958)

Heeft de segregatie bijgedragen aan de bestrijding van lepra in Suriname?
Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat de segregatie van leprapatiënten waar
dan ook ter wereld en zeker in Suriname, nuttig is geweest. Ik ben van mening dat
segregatie als middel ter bestrijding van infectieziekten alleen goed zou kunnen
werken als deze methode zeer rigoureus zou worden uitgevoerd. Maar dan is er
sprake van een harde internering. Mijns inziens is zo'n methode alleen zinvol voor
infectieziekten met een korte incubatietijd en hoge besmettelijkheid en niet voor
chronische infectieziekten met een lange incubatietijd en een lage besmettingskans,
zoals lepra. Segregatie voor een slepende infectieziekte zoals lepra met de
mogelijkheid van bacillen dragerschap zonder symptomen kan niet op humane wijze
worden doorgevoerd. Hoe zou men nu in deze wereld AIDS patiënten rigoureus
kunnen afzonderen van gezonden? Daar zou een legermacht bij betrokken moeten
zijn. Praktisch gezien is dit mijns inziens dus niet mogelijk en bovendien ook nog
inhumaan. De vrees voor de verschrikkelijke verminkingen door de lepra en zoals
eerder gezegd, wellicht de religieuze, bijbelse lading van deze straf voor zonde,
alsmede de behoefte voor zelfbehoud zijn waarschijnlijk de basis van de afstoting
uit de gemeenschap geweest. De isolatie van leprapatiënten in Suriname en waar ook
ter wereld is een harde maatregel geweest die wij met onze tegenwoordige kennis
veroordelen als een elementaire fout en zelfs een misdaad tegen de patiënt. Maar aan
de andere kant zou de isolering gezien tegen de achtergrond van de toenmalige kennis
en de medische therapeutische onmacht, als een noodzakelijke zelfverdedigingsactie
van de gemeenschap kunnen worden beschouwd.
Wat is de aanleiding geweest voor het opheffen van de segregatie en vervolgens het
integreren van de leprapatiënten in de samenleving?
Tijdens het 5e internationale lepracongres in Havana in 1948 werd na veel discussie
uiteindelijk de scheiding geaccepteerd tussen de niet infectieuse en de infectieuse
vorm van lepra. Aangenomen werd dat er twee polaire hoofdvormen van lepra bestaan,
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de zogenaamde tuberculoide bacterie-arme en weinig of niet besmettelijke vorm
enerzijds en de lepromateuze, bacterie-rijke en derhalve zeer besmettelijke vorm
anderzijds. Ook werd erkend dat een zekere aanleg moest bestaan om na besmetting
met de leprabacil inderdaad ziekteverschijnselen te krijgen. Het is overigens
interessant te vermelden dat men in Suriname reeds
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lang voor 1948 onderscheid maakte tussen twee hoofdvormen van boasi, namelijk
de natte vorm, die overeenkomt met de lepromateuze lepra en de droge vorm (in de
volksmond kokobé genoemd), die overeenkomt met de tuberculoide lepra. Verder
speelt ook het feit dat rond 1940 de eerste werkelijk effectieve geneesmiddelen tegen
lepra ter beschikking kwamen, een belangrijke rol bij het proces dat leidde tot
opheffing van de segregatie. Het resultaat van behandeling met Promine, een
geneesmiddel uit de groep van de sulphonen, was verbluffend. Vooral de lepromateuze
of knobbellepra reageerde zeer goed op behandeling met dit middel. Vele patiënten
werden bacteriologisch negatief en konden dus als niet besmettelijk worden
beschouwd. Uit deze tijd stamt ook de actie van de medische studenten van de
Geneeskundige School te Paramaribo en de uitgifte van de Promine postzegel met
‘toeslag’ om aan gelden te komen, omdat het koloniale gouvernement niet over
voldoende financiële middelen beschikte om dit ‘dure’ geneesmiddel aan te schaffen.
In die tijd kwam ook het aan Promine verwante DDS (Diamino Diphenyl Sulfon) in
gebruik. Dit middel was goedkoop en ook zeer goed werkzaam en werd de basis van
de behandeling van lepra gedurende een periode van enkele decennia.

Leprozerie Groot-Chatillon; begrafenisstoet van patiënten en personeel
(foto H.F. Krommenhoek, circa 1958)

Het nieuwe feit dat lepra nu een goed behandelbare ziekte was, begon door te
dringen in de leprozerieën, wat rond 1950 leidde tot veel onrust ouder de geïnterneerde
leprapatiënten. De absolute eis, door de wetgeving bepaald, dat leprapatiënten
gesegregeerd moesten worden was niet meer houdbaar, zelfs absurd. Patiënten met
de niet of weinig besmettelijke vorm van lepra en patiënten die door de nieuwe
geneesmiddelen genazen, of in ieder geval bacteriologisch negatief waren geworden,
konden uit de leprozerieën worden ontslagen. Zodoende werd de bevolking van de
leprozerieën drastisch verkleind. Een gevolg hiervan echter was dat de financiële
subsidie, die bepaald werd per opgenomen patiënt, drastisch verminderde, terwijl de
‘overhead’ kosten gelijk bleven. De populatie in de leprozerieën daalde na een
hoogtepunt te hebben bereikt van ongeveer 1000 leprapatiënten in de jaren 1940
voor alle drie de leprozerieën tezamen tot ongeveer 400 patiënten in de jaren 1960.
De instellingen waren niet meer kostendekkend. Dit werd vooral gevoeld door de
religieuze instellingen. Bovendien bleek het steeds moeilijker te zijn om personeel
te vinden, dat waren vooral religieuzen uit Europa, die het beheer en het dagelijks
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werk deden in de katholieke en protestantse leprozerie. Na veel studie en discussie
werd uiteindelijk dan ook besloten om de twee religieuze instellingen, Majella en
Bethesda te sluiten en alle patiënten die nog gesegregeerd
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moesten worden, op te nemen in de overgebleven inrichting, namelijk Groot-Chatillon.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat het opheffen van de segregatie een gevolg
was van een veranderd inzicht in de besmettelijkheid van lepra, het beschikbaar
komen van effectieve anti-lepra middelen en tenslotte de financiële noodzaak om de
inrichtingen te sluiten, omdat bij een dalend aantal patiënten het beheer niet
kostendekkend was.
De christelijke leprozerieën Gerardus Majella en Bethesda werden gesloten in de
jaren zestig van de vorige eeuw; een aantal patiënten is vanuit deze instellingen
overgeplaatst naar Groot-Chatillon. Jij was heel nadrukkelijk betrokken bij de sluiting
van Groot-Chatillon in 1972. Hoe is uiteindelijk de sluiting van deze instelling tot
stand gekomen?
Groot-Chatillon werd op 27 september 1972 gesloten, 75 jaar na de opening. De
inrichting werd inderdaad onder mijn leiding ontmanteld. Uiteindelijk waren in 1972
bij de sluiting nog 76 patiënten overgebleven in-Chatillon. Het betrof ernstig
gemutileerden, verder besmettelijke, zogenaamde DDS resistente gevallen en tenslotte
een aantal ernstig zieke leprapatiënten die onder andere leden aan de zogenaamde
leprareactie. Een ordelijke sluiting van de leprozerie en een acceptatie van de
(ex)leprapatiënten, die in sommige gevallen dus ernstig gemutileerd waren, door de
samenleving, was alleen mogelijk door een goede voorbereiding, waarbij een aantal
samenhangende maatregelen werd genomen:
Allereerst werd voorlichting gegeven aan artsen, medisch studenten, familieleden
van patiënten en uiteraard aan de patiënten zelf en ook aan de bevolking van Suriname,
gedurende een periode van ongeveer twee jaar voorafgaand aan de voorgenomen
sluitingsdatum, in de vorm van colleges, lezingen en verder speciale programma's
over dit onderwerp via radio en televisie. Zo moest aan huisartsen, medisch
specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten duidelijk worden gemaakt dat ze in de
toekomst gemutileerde ex-leprapatiënten zouden moeten behandelen, voor
aandoeningen die niet gerelateerd waren aan lepra. De patiënten die terug zouden
keren in de gemeenschap moesten worden voorbereid op mogelijk negatieve reacties
vanuit de gemeenschap. Familieleden van patiënten moesten worden voorbereid op
de terugkeer van de gemutileerden in de familiekring.
Daarnaast werden maatregelen getroffen om een goede opvang van de patiënten
in de samenleving mogelijk te maken, onder andere, het regelen van huisvesting, zo
mogelijk het creëren van werkgelegenheid en financiële ondersteuning. Ook werd
voorbereidend werk verricht om de patiënten die ernstig ziek waren op te vangen in
een ziekeninrichting. De opvang van zogenaamde poliklinische patiënten in een
geïntegreerde poliklinische ‘setting’ werd mogelijk gemaakt: de dermatologische
dienst werd in een speciaal gebouw gehuisvest, waar dermatologie patiënten, patiënten
met venerische ziekten (tegenwoordig seksueel overdraagbare aandoeningen genoemd)
en leprapatiënten zonder onderscheid van ziekte, in één en dezelfde unit werden
behandeld. Gekozen werd voor de Tourtonne polikliniek, de vroegere leprapolikliniek.
Er
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werd ook een paviljoen gebouwd voor opname van leprapatiënten, die om welke
reden dan ook, hospitalisatie behoefden en er werd een service gecreëerd voor
revalidatie en rehabilitatie. Goede voorlichting kan de ziekte voorkomen, dus werd
de strijd tegen lepra buiten de leprozerieën gericht op vroege detectie van de ziekte.
De mogelijkheid werd geschapen om iedereen die in aanmerking wenste te komen
voor onderzoek op lepra drempelvrij, dus kostenloos, te onderzoeken. Door de
Dermatologische Dienst werd de slogan gelanceerd: ‘elke vlek is een onderzoek
waard’. Door deze actie werden vele nieuwe leprapatiënten geïdentificeerd. Tenslotte
is het belangrijk te vermelden dat deze nieuwe inspanning om leprapatiënten te
ontdekken en onder behandeling te brengen werd uitgebreid naar de bevolking in
het binnenland, dus naar de Bosnegers en de Indianen en ook naar de bevolking in
de districten. Wij stelden ons ten doel de patiënten zo goed als mogelijk in hun eigen
woongebied ten dienste te staan voor wat betreft diagnostiek en behandeling.
Zodoende kon de therapietrouw worden bevorderd en werden de leprapatiënten niet
vervreemd van hun familie en hun woongebied. Deze intensivering van de strijd
tegen lepra werd overigens gecombineerd met de strijd tegen andere huidziekten en
seksueel overdraagbare aandoeningen.

Leprozerie Groot-Chatillon, gezien vanaf de Surinamerivier
(foto H.E. Krommenhoek, circa 1958)

Als laatste maatregel wil ik noemen de oprichting van de ‘S.J. Bueno de Mesquita
Stichting’. Doel van deze stichting was het verwerven van extra financiële middelen
door het houden van charitatieve acties, omdat de overheid onvoldoende geld
beschikbaar kon stellen om alles te financieren. Helaas bleek dat de charitatieve
instellingen in Nederland, inclusief Bethesda, die in het verleden grote belangstelling
hadden getoond voor het leprawerk in Suriname, na de sluiting van de leprozerieën
en overname van de zorg door de overheid, hun bijdragen geheel hadden gestaakt.
Is de sluiting van Groot-Chatillon probleemloos verlopen?
Nee, probleemloos zeker niet. Van de 76 patiënten die in 1972 nog in Groot-Chatillon
verbleven hebben 74 de leprozerie verlaten conform een hiervoor opgesteld plan:
sommigen zijn door familieleden opgevangen, sommigen zijn gehuisvest in woningen
van de Esther Stichting, anderen zijn ondergebracht in het 's Lands
Weldadigheidsgesticht. Ernstig zieke patiënten werden opgenomen in het nieuw
gebouwde paviljoen van de dermatologische dienst aan de Tourtonnelaan. Op de
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sluitingsdag van Groot-Chatillon werden wij (de stafleden van de Dermatologische
Dienst) samen met vertegenwoordigers van de
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regering (onder andere de directeuren van de ministeries van Volksgezondheid en
Sociale Zaken) en de genodigden (onder andere vertegenwoordigers van de Vereniging
voor Medici) onheus door de patiënten op Groot-Chatillon ontvangen en duidelijk
genegeerd.
In 1973, dus na de sluiting van Groot-Chatillon hebben enkele uit de leprozerie
ontslagen patiënten mij op mijn kantoor van de Dermatologische Dienst aan de
Tourtonnelaan aangevallen en geprobeerd bepaalde voorzieningen af te dwingen. Ik
werd in mijn spreekkamer door een achttal ex-patiënten gewapend met stokken en
messen bedreigd. Ik heb door het raam moeten vluchten. De banden van mijn op het
terrein van de Dermatologische Dienst geparkeerde auto, bleken te zijn doorgesneden.
In mijn werkkamer werden patiënten-dossiers en studiemateriaal vernietigd, mijn
microscoop werd beschadigd en het bureau werd omver gegooid. Uiteindelijk zijn
de geagiteerde ex-patiënten tot kalmte gebracht door de toenmalige hoofdverpleegster,
zuster Troon-Semiel en door de politie afgevoerd. Twee van de acht hebben naderhand
hun verontschuldigingen aan mij aangeboden.
Is voorafgaand aan de sluiting van de leprozerieën de leprawet gewijzigd?
Nee. In 1960 werd de laatste wet uitgevaardigd die de segregatie van leprapatiënten
regelde. Na uitputtend overleg met de directeur van het Ministerie van
Volksgezondheid is door ons besloten geen wijziging van de leprawetgeving na te
streven, waarin de sluiting van de leprozerieën zou worden geregeld. Ik vreesde dat
behandeling van een wetswijziging in de Staten van Suriname tot een oeverloos debat
zou leiden door personen die de essentie van deze materie niet konden overzien en
de sluiting van de leprozerieën zodoende zouden willen tegenhouden. Besloten werd
dat ik ondanks de bestaande wetgeving, de verantwoordelijkheid voor de sluiting in
eigen hand zou nemen. Bovendien was het bij nader inzien toch heel goed mogelijk
om op basis van het landsbesluit van 1962 op besmettelijke ziekten
(Gouvernementsbesluit, nummer 173), waarin lepra expliciet wordt genoemd,
eventueel noodzakelijke maatregelen te nemen, inclusief het sluiten van de
leprozerieën.
Hoe zie je de toekomst nu leprapatiënten anno 2003, inmiddels dus al 30 jaar, niet
meer lijfelijk worden gesegregeerd?
Uiteindelijk is bereikt dat de laatste leprozerie werd gesloten in 1972. Hiermee is
dus een periode van eeuwenlange segregatie beëindigd en het tijdperk van integratie
aangebroken. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat ondanks de intensieve
voorbereiding er naast een succesvolle sluiting toch fouten zijn gemaakt. De omvang
van het lepraprobleem is wellicht toch onderschat. Het enthousiasme na de sluiting
was groot, maar de verwachtingen aan de kant van de patiënten was te hoog
gespannen. Er is te weinig rekening gehouden met hun gevoelens. Nu, dertig jaar na
1972 is de balans mijns inziens toch zondermeer in het voordeel van de integratie
uitgevallen. Ik wil, nu de strijd tegen de segregatie in de leprozerieën gestreden is
en de ex-patiënten in de
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samenleving teruggekeerd zijn, de Surinamers oproepen deze oud-patiënten met hun
mutilaties, die ik als ‘eretekens’ zou willen beschouwen, als vrienden op te nemen
in de gemeenschap.
Het lepraprobleem in Suriname is echter nog niet volledig opgelost. Er worden
nu, anno 2003, nog jaarlijks een vijftigtal nieuwe leprapatiënten geïdentificeerd.
Indien de waakzaamheid wordt voortgezet en alle nieuwe besmette gevallen in een
vroeg stadium worden geïdentificeerd en onder behandeling worden gebracht, indien
het lukt om met geneesmiddelen de besmettingsketen te doorbreken, indien er geen
resistentie ontstaat tegen de geneesmiddelen die worden gebruikt, dan zou mogelijk
het lepraprobleem in de toekomst kunnen worden geëlimineerd.
Zou je aan het einde van dit vraaggesprek nog een slotopmerking willen maken?
Jazeker, ik zou ik aan het einde van dit gesprek over mijn herinneringen uit de
leprazorg de volgende spreuk willen lanceren, die mijn emoties weergeeft van deze
dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van Suriname, waar ik zo nauw bij
betrokken ben geweest:
‘vaarwel vervloekte segregatie
welkom begeerde integratie’
Henk Menke is dermatoloog in Rotterdam en voorzitter van de Vereniging Bethesda.
Hij was de initiatiefnemer van het symposium ‘Lepra in Suriname; Historische,
Culturele, Maatschappelijke en Epidemiologische Aspecten, gehouden in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam op 23 november 2002.
Paul Niemel is in Suriname geboren en getogen. Hit heeft in Paramaribo aan de
Geneeskundige School en in Amsterdam aan de Medische Faculteit van de Universiteit
van Amsterdam (destijds Gemeentelijke Universiteit) geneeskunde gestudeerd.
Vervolgens heeft hij zich eveneens in Amsterdam gespecialiseerd in de dermatologie.
Vanaf 1960 was hij betrokken bij de opleiding van medische studenten, eerst als
docent aan de Geneeskunde School in Paramaribo en naderhand als lector aan de
Medische Faculteit van de Universiteit van Suriname.
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Okke ten Hove
19e eeuws bevolkingsonderzoek naar lepra in Suriname
Maatregelen en cijfers
Op 7 september 1830 (Gouvernemenstblad 7 september 1830, nr. 13) vaardigde het
Surinaamse Gouvernement een publicatie uit ‘houdende eenige voorzieningen tegen
de uitbreiding van de ziekte der Melaatschheid in de kolonie Suriname, aldaar bekend
onder den naam van Lepra of Boasi en Elephantiasis’1.
Deze nieuwe wetgeving ging in op 1 januari 1831 en verving alle vorige wetten
en reglementen met betrekking tot (de bestrijding van) melaatsheid en elefantiasis.
De nieuwe wetgeving werd nodig geacht omdat zoals de ervaring leerde, de bestaande
voorzieningen niet afdoende waren. Deze wetgeving betrof zowel de slavenstand als
de vrijen.
Slaven besmet met lepra werden ter beschikking van het gouvernement gesteld
en terstond overgebracht naar etablissement Batavia. Terugkeer in de samenleving
kon alleen wanneer ‘met genoegzame zekerheid mogt zijn gebleken’ dat de in de
leprozerie wonenden gezond waren verklaard. Gedurende het verblijf op Batavia
werden de eigenaren vrijgesteld van betaling van hoofdgelden (een belasting op
slaven). In 1831 werd bepaald dat slaven naar aanleiding van hun verbanning naar
Batavia afgeschreven werden van de eigenaar (Gouvernementsblad 1831, no. 12)
waardoor impliciet de koloniale overheid eigenaar van deze zieke mensen werd. Bij
de Emancipatie van 1 juli 1863 werden 369 personen op Batavia onder het kopje
‘Batavia’ ingeschreven in het Emancipatieregister zonder dat de voormalige eigenaren
een vergoeding voor hen ontvingen.
Eigenaren van slaven werden verplicht slaven die verdacht werden aan lepra

1

Lees over hoe medici in die tijd over elefantiasis dachten: ‘Over de elephantiasis arabum in
West-Indië’ door P. Duchasssing (Archives générales de Médicine. Oct. Déc. 1854; June.
1855) met een nawoord betreffende deze ziekte in de kolonie Suriname van Dr. Landré.
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of elefantiasis te lijden aan te geven bij het bevoegd gezag (de baljuw en de
commissaris van politie) en tevens de slaaf in kwestie aan hen over te dragen; zij
zorgden voor verdere afhandeling. Bij verzuim hiervan kon een boete van 200 gulden
worden opgelegd. Ook personen die op de hoogte waren van de mogelijke ziekte
van de slaaf maar het Gouvernement hiervan niet op de hoogte hadden gesteld,
konden beboet worden.
Vrije personen die aan lepra of elefantiasis leden hoefden niet naar Batavia. Zij
moesten wel van de rest van de samenleving worden afgezonderd: ‘onder de strengste
verpligting gebragt, om zich van alle menschelijke zamenleving af te zonderen,
zoodanig, dat zij zich buiten alle gemeenschap met anderen zullen behooren te stellen,
en het hen niet geoorloofd zal zijn, zich buiten hunne woning te begeven’. Bij
overtreding konden de ouders cq voogden indien het minderjarige zieken betrof en
de hoofdbewoners van de gebouwen waarin een (volwassen) zieke leefde met een
boete van 200 gulden worden bestraft.
In 1845 werden de regels ten aanzien van de vrije personen die besmet waren
verklaard aangescherpt. Zij mochten geen patent op hun naam hebben, dus geen
handel drijven of een bedrijf hebben. Ook werd hen verboden een openbare ambt uit
te oefenen, als zaakwaarnemer op te treden of voogdijschap over minderjarigen uit
te oefenen (Gouvernementsblad 1845, no. 13).
Een vrij persoon die de regels van ‘uitsluiting’ overtrad en zich buiten de woning
of op de openbare weg vertoonde, kon opgepakt en voor de bevoegde commissie
worden gebracht ten einde het wettelijk onderzoek te ondergaan. Bij besmet verklaring
werd ook de vrije persoon naar Batavia overgebracht. Door deze wetgeving waren
vrije personen sterk afhankelijk van de welwillendheid van vrienden en
bloedverwanten. Kon een vrij persoon niet in Paramaribo verblijven dan werd men
ook naar Batavia gezonden. In de periode 1823 tot 1840 werden bijvoorbeeld zeven
Europese militairen als lepreus naar Batavia afgevoerd (Dumontier 1855 p. 239).
In 1855 verplichtte het gouvernement ieder die huisvesting verleende aan een vrij
persoon die aan lepra of elefantiasis leed, dit binnen 24 uur te melden aan het hoofd
van politie op straffe van een boete van 200 gulden. In de districten diende deze
melding door tussenkomst van de burgerkapiteins en landdrosten te geschieden
(Gouvernementsblad 1855, no. 8).
In 1855 werd tevens bepaald dat bij een verzoek tot manumissie ook een certificaat
overlegd moest worden omtrent het ‘al of niet besmet of suspect’ zijn van de persoon
voor wie manumissie werd aangevraagd (Gouvernementsblad 1855, no. 8).

Keuring en deportatie
Een persoon kon pas na onderzoek van de ‘Commissie tot onderzoek naar de ziekte
der Melaatschheid en besmettelijke Elephantiasis’ (verder in dit artikel de
lepracommissie genoemd) besmet worden verklaard. Deze Commissie werd ingesteld
op 7 september 1830 en bestond uit vijf personen: de raadcommissaris ‘der Inlandsche
Bevolking’ als president2, de stadsgeneesheer en de stadschirurgijn alsmede twee
2

De president, of preses, was altijd een ambtenaar. Uit de verschillende geraadpleegde
almanakken bleek dat het niet altijd zoals in de wettekst was bepaald, de raadcommissaris
der Inlandsche Bevolking was die deze functie uitoefende. In de almanak van 1841 was J.F.
Roux, lid van het Hof van Politie, voorzitter van dit college en gouvernementssecretaris
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andere deskundigen. Deze twee deskundigen werden jaarlijks op voordracht van de
raadcommissaris ‘der Inlandsche Bevolking’

bekleedde in de almanak van 1834 deze functie. Van Sijpesteijn (1854) vermeldt dat de
gouvernementssecretaris Mr. A. Kikkert Schotborgh deze functie bekleedde.
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door de gouverneur benoemd.3 De commissie werd geassisteerd door de ‘scriba’ van
het ‘Collegium Medicum’4. De commissie telde dus zes leden. De leden van de
commissie werden geacht hun functie gratis uit te oefenen. De kantoorbehoeften
werden van overheidswege verstrekt en de kamerbewaarder of bode van het
‘Collegium Medicum’ stond hen ten dienste. Bij ‘besmet’- en ‘suspect’
(=verdacht)-verklaring deed de ‘scriba’ van de commissie hiervan schriftelijk verslag
bij de ‘Algemene Secretarij’ en het ‘Commissariaat van Policie’.
Het onderzoek diende te geschieden in 's Lands Hospitaal. De patiënt werd
beurtelings onderzocht door één der vier artsen van het college. Elke arts onderzocht
alleen in een afgezonderde ruimte de patiënt en maakte, in bijzijn van de patiënt, een
schriftelijk verslag van het onderzoek waarin vermeld werd of deze al dan niet met
lepra besmet was en de redenen waarom de onderzoeker tot deze conclusie was
gekomen. Nadat elke arts dit onderzoek had verricht, overlegde men zijn verslag aan
de president. Wanneer de vier rapportages niet eensluidend waren, werd er eerst over
gediscussieerd en daarna aan een ‘concluderende’ stemming onderworpen waarbij
de meerderheid besliste (dus drie tegen één). Indien de stemmen staakten, werd de
dag daarop een andere deskundige ingeschakeld die op dezelfde wijze het onderzoek
verrichtte. Pas na het onderzoek werd de van buiten ingeschakelde deskundige op
de hoogte gebracht van de uitslagen van de vier vorige rapportages. De stemmen
konden nu niet kon staken omdat er vijf artsen bij waren betrokken. De scriba hield
van dit alles een proces-verbaal bij die in de notulen werd opgenomen.
Bij niet-besmet verklaring, ontving de persoon in kwestie een ongezegeld kosteloos
certificaat en kon hij vertrekken. Werd een persoon besmet verklaard en behoorde
deze tot de slavenstand, dan was het hem verboden het 's Lands Hospitaal te verlaten
tot het moment om naar Batavia af te reizen. Ditzelfde gold voor de vrije personen
die door de overheid waren opgepakt bij overtreding van de uitsluitingregels. Wanneer
een vrij persoon zich vrijwillig liet keuren en besmet werd verklaard, dan mocht deze
wel vertrekken om zich daarna in afzondering op te houden in de woning waar hij
woonde. Overtrad hij de

3

4

In 1857 veranderde de burgerlijke geneeskundige dienst in Suriname. Er werd nu onderscheid
gemaakt tussen een eerste en een tweede stadsgeneesheer. De in de wet van 1830 voorkomende
stadsgeneesheer als zijnde lidmaat van de ‘Commissie tot onderzoek naar de ziekte der
Melaatschheid en besmettelijke Elephantiasis’ werd nu omschreven als de eerste
stadsgeneesheer. De in dezelfde wet genoemde stadsheelmeester werd nu genoemd de tweede
stadsgeneesheer.
Het Collegium Medicum, zie hiervoor tevens de Surinaamse almanakken, bestond uit de
geneeskundige beroepsbeoefenaars in Suriname.
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regels van uitsluiting en werd hij buitenshuis aangetroffen, dan werd hij ‘onverwijld’
naar Batavia gezonden.
Wanneer een slaaf niet als ‘besmet’ of als ‘niet-besmet’ kon worden aangemerkt
kreeg hij de omschrijving ‘suspect’. Hij werd weer overgedragen aan zijn meester,
maar mocht zich niet vertonen op de openbare weg. Ook werd hij afgezonderd van
andere personen. Bij overtreding kon de slaaf een lijfstraf ondergaan en de eigenaar
een boete worden opgelegd. Na een jaar diende de ‘suspect’-verklaarde slaaf opnieuw
gekeurd te worden. Wanneer de eigenaar hieraan niet voldeed, dan werd hij
gesommeerd te gehoorzamen en werd de slaaf tot de nadere keuring als ‘besmet’
beschouwd.
Ook een vrij persoon kon als suspect worden geklasseerd. Hij diende eveneens
afgezonderd binnenshuis te verblijven en mocht zich niet op de openbare weg
vertonen. Bij overtreding van deze bepaling kon hij door de baljuw en de commissaris
van politie in de ‘openbare Nieuwspapieren’ bekend gemaakt worden als een persoon
die ‘wettelijk suspect’ was verklaard. Ook hij diende na een jaar herkeurd te worden.
Verscheen men niet dan werd men door de commissie gesommeerd. Verscheen men
dan nog niet, dan werd men voor ‘besmet’ beschouwd, totdat de keuring voorde
commissie het tegendeel werd bewezen.
Zowel voor de slaaf als voor de vrije persoon werd in 1853 de bepaling veranderd
dat een persoon die ‘suspect’ was verklaard na een jaar herkeurd diende te worden.
De commissie kreeg de bevoegdheid zelf vast te stellen wanneer die keuring zou
moeten plaatsvinden (Gouvernementsblad 1853, no. 2).
Artsen die bij hun reguliere praktijkuitoefening een persoon, slaaf of vrij, ontdekten
die aan lepra leed, moesten direct de baljuw en de commissaris van politie
waarschuwen. Op verzuim stond intrekking van het patent (het recht verkregen na
betaling van een som geld om een bepaald beroep te mogen uitoefenen; deze patenten
werden jaarlijks verstrekt).
Politiebeambten die op de openbare weg in Paramaribo mensen zagen waarvan
zij vermoedden dat deze aan lepra of elefantiasis leden, mochten dezen aanhouden
en onder kennisgeving van de raadcommissaris der Inlandsche Bevolking overbrengen
naar het hospitaal ‘...wanneer dezelve bij zoodanig onderzoek mogten bevonden te
worden onbesmet, daaruit nimmer eene aanleiding tot eenige Regterlijke Aktie tegen
zoodanige Beambten mogen worden genomen, ten zij het overtuigend mogte blijken,
dat hij tot zoodanige ongegronde aanhouding ware gedreven geworden, om aan
persoonlijken haat, vijandschap of wraaklust bot te vieren’.
Wanneer de baljuw of de commissaris van politie het vermoeden had dat zich op
enig adres in of rond Paramaribo één of meerdere slaven met lepra of elefantiasis
schuilhielden, mocht hij met toestemming van de raadcommissaris der Inlandsche
Bevolking tot huiszoeking overgaan. Aangehouden slaven werden naar het hospitaal
overgebracht. Deze bevoegdheid was ook aan de burgerkapiteins in de divisies
toebedeeld. Evenwel hadden zij de toestemming vooraf niet nodig. Wel diende zij
achteraf te rapporteren en de slaven over te dragen aan de baljuw en commissaris
van politie in Paramaribo.
Ook openbare onderwijskrachten kregen opdracht om besmette of verdachte
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kinderen aan het bevoegd gezag aan te melden. Bij bewust nalaten hiervan kon een
boete worden opgelegd. In 1845 werden de leerlingen gekeurd alvorens zij toegelaten
werden tot één van de openbare scholen in Suriname. Ook de kinderen die al op
school zaten, dienden onder overlegging van een certificaat te bewijzen dat zij gezond
waren. Kinderen die besmet raakten na toelating van de school, werden hiervan
verwijderd (Gouvernementsblad 1845, no. 3). Deze regels werden in 1847 verder
aangescherpt. Nu diende ieder kind jaarlijks een nieuw certificaat te overleggen dat
het gezond was. Zonder een dergelijk certificaat was het volgen van onderwijs
verboden. Tevens werd de stadsgeneesheer en de stadsheelmeester opgedragen in
de maanden juni en juli de scholen te bezoeken om de kinderen te onderzoeken en
dit te herhalen wanneer zij dit nodig achtten (Gouvernementsblad 1847, no. 7),
In 1853 scherpte de overheid deze regels nog verder aan. De certificaten moesten
nu binnen een termijn van acht dagen worden gezonden aan de ‘Voorzitter der
Commissie van Onderwijs’. De geneeskundige controle op de scholen zou nu jaarlijks
in januari plaatsvinden. De rapportage diende ter hand gesteld te worden aan de
gouverneur. Dit onderzoek was kosteloos en vond plaats op de scholen. Ouders en
voogden mochten de kinderen wel elders laten onderzoeken, maar dit was niet
kosteloos. Onderwijskrachten die hieraan geen medewerking verleenden konden
worden gestraft conform de straffen vermeld in artikel 6 van het Reglement op het
Schoolwezen (Gouvernementsblad 1853, no. 3). Een persoon die een verdachte slaaf
bij het bevoegd gezag meldde kon hiervoor, indien de slaaf besmet of verdacht werd
verklaard, een premie van 25 gulden krijgen. Desgewenst kon zijn naam geheim
blijven. Deze premie gold ook voor de politiebeambten die op de openbare weg een
later besmet of suspect bevonden slaaf hadden aangehouden. De premie werd verhaald
op de eigenaar of meester. Ook voor vrije personen werden premies uitgekeerd,
desgewenst te verhalen uit de openbare verkoop van hun goederen.
Bij openbare verkoop of verhuur van een slaaf diende deze eerst gekeurd te worden.
Alleen met een certificaat van onbesmet zijn mocht een slaaf verhuurd of verkocht
worden. Mocht later blijken dat de slaaf alsnog besmet was dan was de verkoop
ongeldig. Deze bepaling werd in 1831 aangepast: verkoop en verhuur van ‘suspecte’
slaven was toegestaan, maar de verplichtingen die vorige meester of eigenaar kreeg
opgelegd gingen over op de nieuwe eigenaar of huurder. Deze verplichtingen werden
tevens vastgelegd in de koopcontracten. Bij de verkoop of verhuur van een plantage
of grond hoefden de slaven die bij deze verkoop of verhuur begrepen waren niet
gekeurd te worden op melaatsheid (Gouvernementsblad 1831, no. 12).
Ook werd vastgesteld dat er elke drie jaar, te beginnen in 1831, in Paramaribo
‘eene algemeene visitatie van alle woningen en huizen’ zou plaatsvinden. Dit
onderzoek werd uitgevoerd door de baljuw en de commissaris van politie. Zij werden
geassisteerd door de stadsgeneesheer en de stadschirurgijn en de wijkmeester in
wiens wijk dit onderzoek plaatsvond. In 1834 bepaalde de koloniale overheid dat de
procureur-generaal één van zijn assistenten een schriftelijke machtiging diende te
geven om zodoende in woningen en adressen een visitatie te kunnen afleggen
(Gouvernementsblad 1834, no. 7). In 1855 werd vastge-
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steld dat het hoofd van de politie dit onderzoek zo vaak als nodig kon laten uitvoeren
(Gouvernementsblad 1855, no. 8). Doel was vast te stellen of zich hier aan lepra
verdachte personen bevonden. Was dit zo, dan dienden niet alleen deze personen
maar ook de huisgenoten voor de commissie te verschijnen. Een verdachte slaaf werd
direct naar het hospitaal overgebracht. Een vrij persoon werd gemaand om zich niet
op de openbare weg te vertonen.
De burgerkapitein van Saramacca, het district waar het leprozeninstituut zich
bevond, moest Batavia twee maal per jaar inspecteren. De rapportage werd
overgedragen aan de raadcommissaris der Inlandsche Bevolking. Bij dit onderzoek
diende ook gelet te worden op herstelde of onbesmette personen die desgewenst
nogmaals door de commissie in Paramaribo konden worden gekeurd. Onbesmette
of genezen personen konden aan de eigenaar teruggeven en vrije personen in de
maatschappij opgenomen worden. In 1831 werd deze bepaling ten aanzien van de
slaven ingetrokken (Gouvernementsblad 1831, no. 12). Ook kinderen geboren op
Batavia moesten op hun tweede jaar naar Paramaribo worden gestuurd voor een
keuring. Besmette en suspecte kinderen gingen weer terug naar Batavia. Een
niet-besmet kind werd indien het uit de slavenstand voortkwam, aangeboden aan de
eigenaar en wanneer deze het kind niet wilde hebben, opgenomen onder de
landsslaven. Een vrij kind werd aangeboden aan de bloedverwanten en bij weigering
onder de door de overheid onderhouden wezen opgenomen en ook als zodanig
beschouwd.
Wanneer iemand het vermoeden had dat een bepaald persoon op Batavia genezen
of onbesmet was, dan kon dit kenbaar gemaakt worden bij de raadcommissaris der
Inlandsche Bevolking die door de commissie een onderzoek liet instellen.

Wet op de emancipatie van 8 augustus 1862
Na acceptatie van de ‘Wet op de Opheffing van de Slavernij’ in de beide Kamers
der Staten-Generaal verscheen de tekst ervan op 8 augustus 1862 in het Staatsblad
van het Koningrijk der Nederlanden. In Suriname vond de publicatie van de
‘Emancipatiewet’ plaats in het Surinaamse Gouvernementsblad van 3 oktober 1862
(Gouvernementsblad 1862, no. 6). De wet bepaalde dat binnen dertig dagen na
afkondiging van de wet in de kolonie, dus voor 3 november 1862, de slaveneigenaren
borderellen (lijsten) moesten invullen met de namen van de slaven die zij bezaten,
waar deze werkten, wat hun leeftijd was en welk beroep zij uitoefenden (bijvoorbeeld:
‘veldmeid’, ‘timmerman’). Ook over de religie werd een aantekening op de borderel
opgenomen. De borderellen dienden in de eerste plaats om de eigenaars van de slaven
een vergoeding te kunnen geven van f 300,- per geëmancipeerde slaaf.
Artikel 5 van de Emancipatiewet bepaalde dat op de borderellen moest worden
vermeld of een slaaf verdacht werd te lijden aan melaatsheid of elefantiasis. In artikel
9 werd bepaald dat slaven die aan bovengemelde ziekten leden en niet binnen een
jaar gezond zouden worden verklaard, niet voor vergoeding in aanmerking zouden
komen. Op de borderellen waarop slaveneigenaren of diens gemachtigden hun
slavenbezit opgaven, werd dan ook een kolom getiteld ‘Suspectverklaarden aan de
ziekte der Melaatschheid of Elephantiasis’
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opgenomen waarin aangegeven moest worden of de persoon in kwestie aan lepra of
elefantiasis leed of verdacht werd daaraan te lijden. Deze kolom werd slechts in een
enkel geval ingevuld. De belangrijkste reden is dat de invuller daarmee impliciet
aangaf dat in het verleden de wet overtreden was, immers iedere lepralijder moest
direct worden aangegeven.
Er waren echter wel enkele slaveneigenaren die verklaarden dat zij van
lepraverdachte slaven in hun bezit hadden. Bijvoorbeeld Andrew Edward Halfhide
[borderel no. 314 privé-eigenaren] uit Paramaribo. Hij vulde in deze kolom het
woordje ‘de Roos’ [een huidziekte] in bij een van zijn slaven. Ook Elisabeth Keijzer
[borderel no. 441 privé-eigenaren] vulde in dat een slavin (Beatrice) aan melaatsheid
of elefantiasis, leed. Deze eerlijkheid werd ingegeven, zoals zij in de kolom
‘Aanmerkingen’ schreef, dat de slavin Beatrice op 24 mei 1862 door de commissie
suspect was verklaard. Elisabeth Keijzer meldde tevens dat ook haar slavin Coba
ook aan lepra zou kunnen lijden. Beatrice werd overigens niet verwijderd naar Batavia
omdat zij bij herkeuring op 23 maart 1863 als niet-besmet werd aangemerkt. Coba
heeft een keuring niet afgewacht en is ergens onder gedoken. Voor haar eigenares
betekende dit dat zij voor deze slaaf geen driehonderd gulden
‘Emancipatie-compensatie’ kreeg.
Op de gouvernementssecretarie vergeleken de ambtenaren de aangifte borderellen
allereerst met de zich daar bevindende slavenregisters. Sinds 1826 waren de
slaveneigenaren verplicht jaarlijks aan de overheid een overzicht van hun slaven te
verstrekken. Vervolgens gingen in maart 1863 verificatiecommissies aan het werk
om de borderellen te vergelijken met de aanwezige slaven (GR 11-03-1863, nummer
7). In de districten gingen deze commissies alle plantages en gronden langs, ook
waarvan geen borderellen waren ingeleverd. Troffen zij daar slaven aan dan werden
deze via een proces-verbaal en indien nodig door een van rechtswege opgemaakte
borderel verantwoord. In de stad Paramaribo waren drie commissies actief die vanuit
een vast punt werkten. De belanghebbenden vernamen door middel van advertenties
in de koloniale kranten wanneer zij hun slaven ter verificatie dienden aan te bieden.
Ook de in de stad aanwezige plantageslaven werden per advertentie opgeroepen.
Een verificatiecommissie bestond uit een voorzitter, twee leden en een arts. De
voorzitter en de twee leden waren verantwoordelijk voor het vergelijken van de
borderellen met de aanwezige slaven. In de processen-verbaal werden alle
bijzonderheden vastgelegd: wegloperij, sterfgevallen, geboorten, afwezigheid van
slaven met eventuele verblijfplaats, of er slaven aanwezig waren van andere plantages
of eigenaren en alles wat men maar belangrijk genoeg vond te noteren. De artsen
waren verantwoordelijk voor het onderzoek naar lepra en elefantiasis. Zij stelden
vast dat een aantal slaven verdacht werd te lijden aan een besmettelijke ziekte, maar
lieten de definitieve uitspraak over aan de eerder genoemde commissie. De
geselecteerde slaven werden geacht zich binnen een periode van veertien dagen in
Paramaribo te melden bij deze commissie. De verificatiecommissie constateerde in
een aantal gevallen lepra (of suspect aan lepra) bij de onderzochten. Bijvoorbeeld
bij de slaaf Doris van Walter William van de Leuv [borderel no. 470 privé-eigenaren]
uit Paramaribo. Van de Leuv had een bakkerszaak met drie slaven die zowel
bakkersknecht als
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bediende waren. Op plantage Visserszorg [borderel nr. 212 plantageslaven] werden
enkele slaven, die vermoedelijk niet of weinig in contact stonden met de
leidinggevenden op de plantages, verdacht te lijden aan een besmettelijke ziekte.
Adonis (51 jaar) was kostwachter en Trui (60) werkte op de kostgrondjes van de
plantage; Merrie (54) en Bebé (52) verbleven in de ‘negerhuizen’, waarmee bedoeld
werd dat zij niet meer werkten, dus hun eigenaar hen eigenlijk nooit meer zag. Geen
van deze slaven werd overigens bij de ‘herkeuring’ als lepreus aangemerkt. Op
plantage Susannasdaal [borderel nr. 200 plantageslaven] kreeg de eigenaar voor twee
slaven geen vergoeding omdat zij aan lepra leden. Deze twee mannen, Klaas (50) en
Jacob (41), waren respectievelijk timmerman en Creolen bastiaan. Ook op plantage
Victoria [borderel nr. 211 plantageslaven] werd bij slaven lepra geconstateerd: bij
Doris (29) en Welkom (22), twee huisslaven.
Bij de keuring door de commissie in Paramaribo kon men tot vier conclusies
komen: besmet, suspect, niet besmet en niet gecompareerd (= niet verschenen).
Degenen die besmet of suspect waren verklaard, of niet waren verschenen in
Paramaribo, werden voor vergoeding uitgesloten. Zij die niet besmet waren verklaard
werden gewoon voor vergoeding in aanmerking gebracht. Ook een slavin, genaamd
Wilhelmina en in eigendom toebehorend aan C.G. Wildeboer cs [borderel nr. 955
privé-slaven], die overleed voor de nadere keuring kon plaatsvinden, werd gewoon
voor vergoeding in aanmerking gebracht omdat niet was geconstateerd of zij nu wel
of niet aan lepra leed. De personen die aan lepra of elefantiasis leden werden naar
Batavia overgebracht. Degenen die suspect waren verklaard werden blijkens de in
het archief van de Algemene Rekenkamer opgenomen rapportages nogmaals verwacht
voor een nadere herkeuring in september 1863. De uitslagen van deze keuring
bevinden zich niet in het bestudeerde archief. De personen die niet voor de nadere
keuring in Paramaribo verschenen werden voor vergoeding uitgesloten omdat niet
kon worden vastgesteld of zij nu wel of niet aan lepra of elefantiasis leden.

Lepra in cijfers
Bij Landré (1858: 233) zijn cijfers te vinden van het aantal personen dat in de periode
van 1831 tot 1855 voor de ‘Commissie van onderzoek naar de Lepra en besmettelijke
Elephantiasis in de kolonie Suriname’ verschenen. Zie tabel 1. De EBG-zendeling
van Calker bezocht in 1856 Batavia, waarvan hij verslag deed in de Berigten uit de
Heidenwereld (Berigten 1857 (3): 58-65). Van de slaven waren nog 50 personen in
staat om te werken en 169 zo ziek en verminkt dat zij daartoe niet meer in staat waren.
De overige 146 noemde Van Calker ‘creolen’ waaronder werd verstaan kinderen
en/of volwassenen afstammend van mensen die melaats waren/zijn. Zij hoefden niet
zelf ziek te zijn, maar zij mochten niet weg omdat de ziekte erfelijk zou zijn.
Bij de verificatie in maart 1863 werden in totaal minimaal 314 personen verdacht
te lijden aan een besmettelijke ziekte, zijnde melaatsheid of elephantiasis. Minder
dan de helft (171 personen) werd later bij ‘herkeuring’ in Paramaribo niet ziek
verklaard. Bij 67 personen werd vastgesteld dat zij besmet waren en
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Tabel 1: Aantal voorgeleiden en met lepra besmet verklaarde personen
van 1831-1855.
Jaar
1831

Voorgeleid
320

Besmet verklaard
194

1832

193

53

1833

100

35

1834

73

32

1835

78

31

1836

103

41

1837

85

48

1838

85

52

1839

192

66

1840

189

63

1841

121

53

1842

123

51

1843

172

59

1844

82

27

1845

81

48

1846

126

57

1847

224

150

1848

68

29

1849

100

49

1850

44

26

1851

46

24

1852

63

37

1853

53

24

1854

45

18

1855

47

22

Totaal

2813

12895

37 mensen werden suspect verklaard en voor een herkeuring later in 1863 verwacht.
Een aantal personen kwam trouwens voor de keuring niet opdagen. Een andere wijze
om vast te stellen hoeveel slaven in 1863 als lepreus werden beschouwd, kan worden
5

Onder de voorgeleide personen zijn ook inbegrepen de suspect verklaarden die eventueel
vaker gekeurd zijn (maar je kon natuurlijk maar één keer besmet verklaard worden).
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gehaald uit de bevolkingstoename van etablissement Batavia. In de Koloniale
Verslagen en bij Van Sijpesteijn (1854: 150) zijn daarover gegevens te vinden (zie
tabel 2).
Op 31 december 1854 telde Suriname 51.771 inwoners, inclusief de 500
manschappen van de zeemacht en de koopvaardijvloot. Hiervan waren 424 personen
woonachtig op Batavia. Een rekensom maakt duidelijk dat 0,82 procent van de
Surinaamse bevolking op dat moment op Batavia verbleef. We hebben
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gezien dat alleen melaatsen slaven verplicht in Batavia werden opgenomen.
Opgemerkt dient te worden dat niet iedere inwoner van Batavia lepreus was; zo
waren er arts(en) en (verplegend slaven)personeel aanwezig. Bij de bevolking was
begrepen de directeur G.M. van der Hoop met zijn huisgezin en geneesheer D.
Ooijkaas die de in 1851 overleden geneesheer Deutschbein verving (Van Sijpesteijn
1854: 150). Van directeur van der Hoop weten we dat hij zijn slavin Lisa op 17 april
1848 manumitteerde onder de naam Elisabeth Constantia van Hoop. Vijf jaar later,
op 27 mei 1853, zou hij met haar trouwen (Ten Hove & Dragtenstein 1997). In 1863
was Carl Philemon Uhlig geneesheer op Batavia en hij had twee slaven, eigendom
van Nicolaas Herbert en Anna Wilhelmina Martin uit Paramaribo, in huur [borderel
nr. 341 priveslaven]. Het betrof de 46-jarige huismeid Rose en haar driejarige
kleinzoon Harry, die op 1 juli 1863 in het Emancipatieregister van Paramaribo onder
de naam Rose Bert en Harry Bert ingeschreven werden.
In 1863 overleden op Batavia 34 personen en werden negen kinderen geboren.
Verder werden naar Batavia 28 mannen en 19 vrouwen opgezonden. Op 31 december
1863 woonden op Batavia 380 personen (167 mannen en 213 vrouwen). Na de
afschaffing van de slavernij wordt in de bevolkingscijfers onderscheid gemaakt tussen
‘Onder Staatstoezigt geplaatsten’, (de geëmancipeerden van 1 juli 1863),
‘Immigranten’ en de ‘Personen niet behoorende tot een der beide in de twee volgende
kolommen genoemde kategorien’ waartoe werden gerekend alle vrije personen van
voor de Emancipatie, de militairen, de opvarenden van de zeemacht en de koopvaardij
en alle personen, waaronder ook de geëmancipeerden van 1 juli 1863, verblijvend
op

Tabel 2: Bewoners van Batavia
Datum
01-01-1847

Mannen
13

Vrijen
Vrouwen
0

Totaal
13

01-01-1848

18

3

21

01-01-1849

17

1

18

01-01-1850

19

2

21

01-01-1851

17

2

19

01-01-1852

17

2

19

01-01-1853

21

6

27

31-12-1853

21

5

26

31-12-1854

21

3

24

31-12-1856

18

3

21

31-12-1857

18

3

21

31-12-1858

15

6

21

31-12-1859

16

6

22

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

31-12-1860

15

5

20

31-12-1861

12

5

17

31-12-1862

10

5

15

Datum
Mannen

Niet-vrijen
Vrouwen

Totaal
Totaal

01-01-1847

210

211

421

434

01-01-1848

219

246

465

486

01-01-1849

200

233

433

451

01-01-1850

214

263

477

498

01-01-1851

207

244

451

470

01-01-1852

202

238

440

459

01-01-1853

194

235

429

456

31-12-1853

195

232

427

453

31-12-1854

171

229

400

424

31-12-1856

148

209

357

378

31-12-1857

155

206

361

382

31-12-1858

155

206

361

382

31-12-1859

156

209

365

387

31-12-1860

155

205

360

380

31-12-1861

140

196

336

353

31-12-1862

147

200

347

362
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Batavia. Zij werden niet tot de onder Staatstoezicht geplaatsten gerekend omdat zij
niet arbeidsplichtig waren. Het aantal onder staatstoezicht geplaatsten bedroeg per
31 december 1863 31.380 personen en het aantal immigranten bedroeg in totaal 296
personen.
Het demografisch verloop op Batavia betrof met alleen sterfgevallen en de
aankomst van nieuwe leprozen, maar ook geboorten. In tabel 3 heb ik het
demografisch verloop van de niet-vrije bevolking over een aantal jaren weergegeven.

Tabel 3: Demografisch verloop van de niet-vrije bevolking op Batavia.
Jaar
1857

Geboorten
mnl
9

vrl
2

Sterften
mnl
13

vrl
12

1858

2

6

6

6

1859

8

9

12

10

1860

6

8

15

16

1861

2

0

22

14

1862

5

7

8

5

1863

4

5

20

14

1864

2

4

21

11

Jaar

Opgenomen
mnl

vrl

Verwijderd
mnl

vrl

1857

11

18

0

0

1858

4

0

0

0

1859

5

4

0

0

1860

8

4

0

0

1861

5

5

0

0

1862

10

2

0

0

1863

28

19

2

2

1864

10

15

48

37

In tabel 3 is goed te zien dat in 1863 veel nieuwe mensen (47) naar Batavia gestuurd
werden. Dit aantal is echter lager dan het aantal mensen dat in dat jaar ‘besmet’ werd
verklaard (67). Opvallend is ook dat pas in 1863 en 1864 mensen Batavia mochten
verlaten. Met name in 1864 ging het om een groot aantal inwoners.

Uitsluiting van de samenleving
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Ofschoon verwijderd uit de samenleving, werden de bewoners van Batavia nog wel
als slaven aangeduid. Op 1 juli 1863 werden ook de inwoners van Batavia
geëmancipeerd, maar voor hen betekende dat natuurlijk verder geen enkele
verandering. Alleen kregen zij nu ook een familienaam en werden ingeschreven in
de Burgerlijke Stand.
In 1864 werden 85 personen (18 mannen, 14 vrouwen, 30 jongens en 23 meisjes)
door de ‘commissie van onderzoek en toezigt’ gezond verklaard en keerden in de
maatschappij terug. Deze opname in de samenleving betekende ook, voor zover hun
leeftijd en hun arbeidsmogelijkheden dat toelieten, dat zij in huur werden genomen
door particulieren en/of door het gouvernement te werk werden gesteld. Een deel
van deze personen betrof een groep herstelde personen, die zich tot eigenaar van
plantage Kent (Saramacca) hadden gewend om veldarbeid te mogen verricht. Deze
toestemming werd verleend.
Een deel van de personen die van Batavia mocht vertrekken, is terug te vinden in
de Gouvernements Resoluties. Deze resoluties waren uitspraken op verzoeken en
rekwesten van de inwoners van Suriname. De grote aantallen personen die door de
Commissie in 1864 werden gekeurd zijn niet in de resoluties terug
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te vinden omdat de Commissie een autonoom handelend instituut was met eigen
verslaglegging en archiefvorming.
Op 30 november 1864 verkreeg C.J. Hering, eigenaar van plantage De Jonge
Beijenkorf, toestemming voor de op Batavia verblijvende suspect verklaarde David
Petrus Luntz om zich bij zijn vrouw en kinderen op de plantage te mogen vestigen
(GR 30-11-64, no. 1849). G.M. van der Hoop verkreeg op 24 december 1864
toestemming voor de van Batavia afkomstige suspect verklaarde Nanette Alson
toestemming om zich bij haar dochter en kleindochter, welke door hem zijn gehuurd,
‘alhier tot eene nadere visitatie’ te Paramaribo te mogen verblijven (GR 24-12-64,
no. 1986). J.L. Treurniet kreeg toestemming voor het suspect verklaarde kind Dora
Maria Lapora, oud zes jaar en afkomstig van Batavia, weer bij haar moeder te mogen
voegen die bij hem in dienst was ‘tot dat zij weder voor de commissie zal verschijnen’.
Tevens moest hij voor haar zorgen (GR 03-04-65, no. 508). Dit meisje werd in 1867
niet besmet bevonden (GR 09-01-67, no. 53). Het geëmancipeerde kind Susanna
Sankes, besmet verklaard te lijden aan melaatsheid, mocht bij haar ouders op de
houtgrond de Vier Hendrikken blijven (GR 19-05-65, no. 782). Verder bleek dat
personen die aan lepra leden niet altijd op Batavia hoefden te verblijven.
Niet ieder verzoek om verzorging werd ingewilligd. Helena Wilhelmina Knel
wilde dat haar broer Charles, die op Batavia verbleef en leed aan een lichte graad
van melaatsheid, aan haar werd afgestaan zodat hij op een afgezonderde plaats zijn
genezing kon beproeven. Haar verzoek werd afgewezen wegens een certificaat van
onvermogen alsmede op het advies van de Commissie tot Onderzoek naar de Ziekte
der Melaatschheid (GR 11-09-65, no. 1401). Ook konden in de Gouvernements
Resoluties personen worden getraceerd die op Batavia verbleven en die bij (nader)
onderzoek niet besmet bleken te zijn. In 1865 werden op Batavia Numor Filip
Honinger, Sophietje Wiebers en Frederik Bouwe gevisiteerd. Honinger en Wiebers
werden niet besmet verklaard en opgenomen in de maatschappij. Frederik Bouwe
werd suspect verklaard en moest op Batavia blijven (GR 17-05-65, no. 761). In dat
zelfde jaar werd Frederik Bouwe nogmaals gekeurd en toen niet besmet verklaard
en tot de maatschappij toegelaten (GR 22-09-65, no. 1458). Hetzelfde overkwam
Augustina Carolina Rijps afkomstig van Batavia (GR 16-11-65, no. 1749). Ook
François Blaak (GR 09-01-67, no. 47) en Henricus Feliksdal (GR 27-02-67, no. 249)
afkomstig van Batavia, werden in 1867 gezond verklaard. Feliksdal bleef werkzaam
op Batavia alwaar dr. C.P. Uhlig ontslag van Staatstoezicht vroeg en toestemming
om in Paramaribo ‘met het oog op zijn gedrag, voldoende termen vindt, vergunning
kan worden verleend op zich zelven eenig beroep uit te oefenen’ (GR 11-03-67, no.
309).
Anna Hulwer, afkomstig van etablissement Batavia, werd tijdelijk geplaatst op
Boniface voor nader onderzoek. Naar de besmet verklaarden Jacob Deenki en Louis
werd eerst een onderzoek ingesteld (GR 26-02-66, no. 310). In 1866 werden Stephanus
Lorens (GR 23-05-66, no. 727) en Anna Hulwer, Doris Gerling en Felix Ven niet
besmet verklaard en in de samenleving opgenomen (GR 21-08-66, no. 1221).
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Niet alle personen die bij een herkeuring niet-besmet werden verklaard verlieten
Batavia. De suspect verklaarde Maria Dudeker en haar kinderen Josephina Lotje
Dudeker en Dika Dudeker bleken na onderzoek niet besmet. Zij sloot een contract
af als huisbediende bij de directeur van Batavia (GR 26-04-66, no. 615). Ten slotte
viel een rekwest op van C.A. Sijthove en twee andere [ongenoemde] lepralijders die
blijkens een rekwest van 14 augustus 1868 willen dat het gouvernement een
overeenkomst aan zou gaan met de heer Ahlers. ‘die een lijder aan die ziekte
volkomen zouden hebben genezen, en meer anderen met gunstig gevolg behandelt,
eene overeenkomst worde getroffen, ten einde door dezen op kosten van het
gouvernement ook hunne genezing kunnen worden beproefd’. Het gouvernement
wees dit verzoek op 27 juli 1869 af omdat de voorwaarden van Ahlers onaannemelijk
werden bevonden (GR 27-07-69, no. 1353).
Dat de koloniale overheid het systeem van uitsluiting streng toepaste blijkt uit het
verzoek van T.G. Smith uit 1867. Smith wilde als winkelier en koopman werken op
het etablissement Batavia. ‘Gelet op de in het onderwerpelijk rekwest voorkomende
bemerking dat de aanwijzing van eene geschikte plaats, alwaar hij, kosteloos, de
voormelde bedrijven zoude kunnen uitoefenen en veel zoude bijdragen tot de ten
deze gevorderde matige prijsnotering zijner waren’. Batavia werd als vestigingsplaats
afgewezen. Het zou wel mogelijk zijn geweest indien hij zich zou houden aan de
‘bestaande of nader vast te stellen voorschriften’ waaronder het betalen van patent.
Tevens bevatte dit rekwest een mededeling over het door de winkelier verdiende
geld, dat men liever niet Batavia zag verlaten. De winkelier diende het geld via de
gezagvoerder als loon aan de melaatse arbeiders te gebruiken. Het geld van de
winkelier diende via een wissel in Paramaribo verrekend te worden (GR 16-10-67,
no. 1477).
Uit het volgende voorval blijkt dat deze uitsluiting alleen gold voor leprozen. In
1867 meldde procureur-generaal over de opname van zieken in het Militair Hospitaal
die daar op last van de politie werden heengestuurd. De waarnemend chef van het
Militair Hospitaal weigerde de opname van Lotje Vieira. Diens motivatie luidde dat
zij ‘lijdende is aan eene ongeneeslijke besmettelijke ziekte, of wel aan verouderde
ongeneeslijke zweren en huiduitslag’. De lepracommissie meldde dat zij niet aan
één van deze ziekten leed. Zij leed aan pityriasis en rhagades, maar deze ziekten
waren te genezen. Zolang genezing nog niet beproefd was, was de conclusie dat zij
ongeneeslijk ziek zou zijn voorbarig. Zij diende dus opgenomen te worden. Als zij
echt ongeneeslijk ziek zou zijn, kon zij uit het ziekenhuis ontslagen worden.

Nawoord
In Suriname werd hard maar integer omgegaan met mensen die verdacht werden te
lijden aan lepra of elefantiasis. De hardheid schuilt in het ‘verklikkerssysteem’ dat
de Surinaamse overheid introduceerde: premies voor de aangifte van vermeende
leprozen en boetes voor het niet aangeven. Ook werden bepaalde beroepsgroepen
gedwongen, op straffe van een beroepsverbod en/of boete, te participeren in dit
systeem. De integriteit wordt gevonden in de wijze
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waarop de diagnose werd gesteld. Een persoon werd door vier tot vijf artsen
afzonderlijk onderzocht, en alleen bij meerderheid van stemmen kon iemand ‘besmet’
worden verklaard.
De artsen verbonden aan de verificatiecommissies maakten een eerste schifting
en de door hen aangewezen personen werden in Paramaribo nader gekeurd. Bij deze
nadere keuring kon nog besloten worden de betreffende persoon in een later stadium
nogmaals te keuren zoals bleek uit opmerkingen die bij sommige gekeurde slaven
in de vier rapportages opgemaakt door de ‘Commissie tot onderzoek naar de ziekte
der Melaatschheid en besmettelijke Elephantiasis’ werden vermeld. Verder bleek
dat een groot aantal bij de keuring in Paramaribo als ‘niet besmet’ werd beschouwd.
Of deze integere benadering ingegeven werd door economische motieven, te veel
afkeuringen zou een te groot verlies aan werkkrachten betekenen, of dat men het
beste met de mensen voor had, is moeilijk te achterhalen.
Het verschil in behandeling tussen slaven en vrijen in de bestrijding van de
melaatsheid was niet gebaseerd op raciale gronden, maar op status. De status van
vrij persoon bood de mogelijkheid om als leproze te kunnen wonen en leven in
Paramaribo althans volgens de letter van de wet. En onder de vrije personen bevonden
zich vele zwarten en gekleurden. Deze vrije personen waren daarbij wel heel erg
afhankelijk van hun verwanten en/of vrienden en ze mochten de ‘uitsluitingsregels’
niet hebben overtreden. Niet ieder vrij persoon bezat de mogelijkheid in Paramaribo
te verblijven, hetgeen zeker gold voor militairen en zeelieden.
Daarnaast was Batavia niet voor iedereen een eindstation van waaruit geen
terugkeer mogelijk was. Zowel in Gouvernements Resoluties tot 1 juli 1873 als in
de Koloniale Verslagen over 1863 en 1864 werd melding gemaakt van ‘creolen’ die
van Batavia zijnde gezond verwijderd en opnieuw opgenomen werden in de
Surinaamse samenleving. Daarnaast konden ook personen die als ‘suspect’ of zelfs
als ‘besmet’ op Batavia verbleven terugkeren in de Surinaamse samenleving ofschoon
zij dan wel afgezonderd bleven.
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Surinaamsche almanak, 1841
Surinaamsche almanak voor het jaar 1841. Paramaribo: het Departement
Paramaribo der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Bijlage
Samenstelling van de ‘Commissie tot onderzoek naar de ziekte de melaatschheid en
besmettelijke ziekte elefantiasis’:
Surinaamse Almanak van 1833
Praeses: Raad-Kommissaris voor de Inlandsche Bevolking
Leden:
Stadsgeneesheer: F.W. Hostmann, med. doct. en chir.
Stadsheelmeester: G. Bergman, chirurgijn
Plaatsvervangers:
Raad-Kommissaris voor 's Rijks Domeinen, A.H. Zschuschen, med. doct. en chir.,
C. Hering, med. doct.
Scriba: H.H. Dieperink, apotheker 1e klasse
Surinaamsche almanak voor het jaar 1834 (p. 17-18)
‘Commissie tot onderzoek naar de ziekte der melaatschheid en besmettelijke
elephantiasis’
Praeses: Gouvernements-secretaris
Leden:
Stadsgeneesheer: F.W. Hostmann, med. doct. en chir.
Stadsheelmeester: E.R. Schlörholtz, med. doct.
Plaatsvervangers: A.H. Zschuschen, med. doct. en chir. & H.R. van Niehoff, chir.
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Scriba: H.H. Dieperink, apotheker 1e klasse
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Surinaamsche almanak van 1841 (p. 27-29)
Voorzitter: J.F. Roux, lid van de Koloniale Raad
Leden:
Stadsgeneesheer: G.C. Berch Gravenhorst, med. Doctor
G.H. Honing, chirurgijn en vroedmeester
M.M.A. Coupyn, chirurgijn
Plaatsvervanger: J.A. Muller, med. et. art. obst. doctor
Scriba: C.V. Abrahamsz, apotheker
C.A. van Sijpesteijn, Beschrijving van Suriname (1854: 250 en 260-261)
President: Gouvernements-Secretaris, Mr. A. Kikkert Schotborgh
Leden:
Stadsgeneesheer, J.A. Muller Jzn, med. et. art. obst. doct.
Stadsheelmeester, B. Weijl, chirurgijn
dr. J.J. Juda
dr. J.R. Arrias
Okke ten Hove, geboren in 1954, is historicus. Zijn huwelijk met een Surinaamse in
1977 richtte zijn wetenschappelijke aandacht op de (koloniale) geschiedenis van
Suriname. Momenteel is hij freelance onderzoeker, gespecialiseerd op de
demografische aspecten van de Surinaamse slavenbevolking. Hij schreef alleen, of
in samenwerking met Wim Hoogbergen, hierover diverse artikelen in de Oso: 15(1),
15(2), 19(2) en 20(2). Okke ten Hove is het meest bekend geworden door zijn studie
naar Manumissies in Suriname 1832-1863. (In 1997 verschenen.)
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Ellen Klinkers
De bannelingen van Batavia
Lepra-bestrijding gedurende de negentiende eeuw in koloniaal
Suriname
Besmet verklaard en naar Batavia gezonden.’ Met die uitleg werden leproze slaven
in de slavenregisters voorgoed afgeschreven en daarna restte hen slechts een leven
van afzondering en ontbering. Het Surinaamse gouvernement nam in 1728 de eerste
maatregelen tegen besmettelijke ziekten, zoals ‘d'jaas of andere seere en gebreken’.
Het werd besmettelingen toen verboden zich op de openbare weg te begeven. Lepra,
in Suriname boasi genoemd, werd in 1761 voor het eerst benoemd in Suriname, maar
van behandeling van de toen nog met raadsels omgeven ziekte was nog lang steeds
sprake (Schiltkamp & De Smidt 1973: 395-396, 707). Leprabestrijding betekende
afzonderen van de zieken, want aangenomen werd dat lepra een uiterst besmettelijke
aandoening was.1 Met de huidige kennis van zaken weten wij dat lepra niet zeer
besmettelijk is. Een steekproef uit de plantageregisters laat zien dat de angst voor
een epidemie ongegrond was.

Het begin
De plantageregisters van elf plantages vermelden dat in de periode 1830-1863 twaalf
slaven vanwege lepra naar Batavia werden gebracht. Het waren telkens één of twee
slaven die besmet werden verklaard.2 Tussen 1857 en 1863

1

2

Dit berustte op een misvatting. Lepra wordt veroorzaakt door een bacterie-infectie, maar kan
alleen worden overgedragen door langdurig en intensief contact met iemand die de ziekte
heeft.
Livornia 1848-1863: 2 slaven met lepra op 12-10-1848 afgevoerd. Burnside: 1846-1863: 2
slaven met lepra afgevoerd op 01-09-1849. En 1 slaaf afgevoerd op 12-04-1860. Hooyland
1838-1863: 1 slaaf met lepra afgevoerd op 27-11-1841. Schoonoord 1842-1963: geen. Osembo
1838-1863: geen. La Prosperité 1838-1863: 1 slavin met lepra afgevoerd op 09-09-1838.
Leasowes 1830-1863: 2 slaven met lepra algevoerd op 24-02-1863. Ornamibo 1838-1851:
geen. Sarah 1830-1848: 2 slaven met lepra afgevoerd op 30-09-1834. Moy 1830-1838: 1
slaaf met lepra afgevoerd op 24-03-1834. De Goede Vrede 1845-1848: geen. Centraal Bureau
Bevolkingsregister Suriname, Paramaribo: Archief Slavenregisters.
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varieerde het aantal personen dat besmet naar Batavia werd gebracht van 7 tot 19
per jaar, afkomstig van diverse plantages en uit de stad (Koloniale Verslagen
1857-1863). Op de leprakolonie verbleven voornamelijk besmette slaven en in veel
mindere mate vrije Creolen (tabel 1). Na de afschaffing van de slavernij in 1863
namen Chinezen en Hindostanen het werk op de plantages gedeeltelijk over van de
vrijgemaakte slaven en wanneer bij hen lepra werd geconstateerd werden ook zij
naar Batavia gebracht.
Bij gouvernementsbesluit van 1790 werd de gouvernementsplantage Voorzorg
aangewezen als plaats waar de besmettelingen heen zouden moeten worden gebracht
1145, 1159-1160, 1167-1168). Voorzorg lag echter dichtbij Paramaribo en was
omringd door andere plantages.3 Angst voor besmetting leidde ertoe dat het
gouvernement in 1823 besloot de zieke slaven af te voeren naar het afgelegen Batavia,
dat aan de Coppename lag. De overplaatsing, die in 1824 plaatsvond, leidde onder
de zieke slaven tot veel verzet. In de Kronieken van Batavia beschreven
rooms-katholieke priesters in Suriname de overplaatsing. De priester L. van der Horst
zou daarin een cruciale rol hebben gespeeld:
De Malengers waren door niets ter wereld te bewegen om naar Batavia te
vertrekken, het Gouvernement had zelfs hunne hutten in brand laten steken,
doch niets hielp. Eindelijk neemt de toen regeerende Gouverneur der
kolonie A. de Veer zijnen toevlucht tot de eenigen priester die destijds in
Suriname was, L. van der Horst. In 1823 reisde deze naar dat oord van
ellenden, doopte er dan 18 dezer voor het eerst. Door zijn vaderlijke taal
bewogen, vertrokken de Malengers met hem naar Batavia.4
Vanaf 1830 werd het verplicht gesteld om met lepra besmette slaven naar Batavia
te brengen. Slaveneigenaren die zich aan deze verplichting onttrokken, werden gestraft
met een geldboete van 200 gulden per besmette slaaf. Een speciale commissie werd
ingesteld om te bepalen of iemand wel of niet besmet was (Gouvernementsblad 1830,
nr. 13: 136). Het is niet verwonderlijk dat het aantal besmettelingen dat in 1831, één
jaar na deze bepaling, naar Batavia werd gebracht het hoogst was. Er werden toen
194 leprozen heengebracht (Bossers 1884: 219). Ook het aantal van 47 heenzendingen
in 1863 was relatief hoog. In voorgaande jaren werden hooguit 20 personen naar
Batavia gestuurd. De verklaring voor het grote getal van 1863 was dat bij de verificatie
van de slaven vlak voor de afschaffing van de slavernij velen besmet of verdacht
gevonden werden (Koloniaal Verslag 1863). Dat toont overigens aan dat de
meldingsplicht niet optimaal functioneerde.

3
4

Voorzorg werd in de volksmond boasiegrond genoemd, ook na de overplaatsing van de
zieken naar Batavia (Ten Hove en Janssen 1993: 135).
Bisdom Suriname, Paramaribo: Archief Bisdom Suriname, inv. Nr. L20, Kronieken
van Batavia. De cijfers van tabel 1 kon ik samensteller mede aan de hand van mij door
Okke ten Hove verstrekte gegevens, waarvoor dank.
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Eenmaal op Batavia, leefden de besmette slaven in isolement verder. Batavia werd
geleid door een directeur. Verder werd Batavia bezocht door rooms-katholieke
priesters. Die bezoeken waren aanvankelijk vrij incidenteel, maar vonden in de loop
der jaren steeds frequenter plaats. In 1844 vestigde er zich voor het eerst een priester.
Via de priesters kwam enige informatie over de situatie op Batavia naar buiten. Er
ontstond een lotsverbondenheid tussen de missionarissen en de aan lepra lijdende
slaven, die uiteindelijk een keerpunt tot gevolg had in de geschiedenis van het
rooms-katholicisme in Suriname. Alvorens daar op in te gaan, wordt eerst een beeld
gegeven van de levensomstandigheden op Batavia.

Tabel 1: Met lepra besmette vrije personen en slaven op Batavia, 1853-1863
(met hiaten)
Jaar
1853

Vrije personen
26

Slaven
427

Totaal
453

1854

24

400

424

1857

21

361

382

1858

21

361

382

1859

22

365

387

1860

20

360

380

1861

17

336

353

1862

15

347

362

1863

-

-

380

Bron: Koloniale Verslagen

Het leven na de besmetting
Wanneer lepra werd geconstateerd, werden de zieken vanuit Paramaribo naar Batavia
gebracht. M.D. Teenstra, die als landbouwkundig ambtenaar in Suriname verbleef,
beschreef hoe besmette slaven werden afgevoerd:
Zij vertrokken tegen den avond, en buiten Paramaribo, aan de Poelepantjebrug,
gekomen, moesten zij 's nachts, in regen en wind, om kleine vuurtjes onder den
blooten hemel bivacqeren, zoo dat deze naakte zieken zich met eenige boombladeren
tegen natheid en koude zochten te bedekken; de niet gestorvenen zagen den dageraad
half verstijfd en verkleumd aanbreken en lagen met ellende en wanhoop te worstelen;
ze moesten alsnu, bevende van koude en in volslagen gebrek aan de noodwendigste
levensbehoeften (voedsel en dekking), weder in de pont kruipen; terwijl eenige, bij
het zien van hunne gestorvene makkers, den dood van het alziende Opperwezen, als
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een zalig geschenk des Hemels, afsmeekten, en anderen dit oogenblik vervroegden,
door zich in den stroom te werpen (Teenstra 1842: 156-157).
Eenmaal op Batavia aangekomen, leefden de besmettelingen die nog voor zichzelf
konden zorgen in houten hutten, bedekt met palmbladen. Deze hutten
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stonden langs verschillende straten aan één kant van Batavia. Aan de andere kant
stonden blokwoningen voor degenen die lepra in een vergevorderd stadium hadden
en niet meer voor zichzelf konden zorgen. In het midden lag een weg die naar het
kerkje leidde. Verder was er op Batavia een directeurswoning, een dokterswoning
en een gevangenis (Dankelman 1982: 120).
De enkelingen die Batavia bezochten, reageerden vol afschuw en verbijstering op
hetgeen ze daar aantroffen. Die afschuw werd in de eerste plaats veroorzaakt door
de verminkingen die de ziekte veroorzaakte. Van Hasselaar, arts en lid van een
Geneeskundige Commissie, schreef na een bezoek aan Batavia in zijn verslag: ‘het
was de grootste verwoesting in menselijke lichamen, die ik ooit in mijn leven gezien
heb en nooit meer hoop te zien’ (Dankelman 1982: 121). Ook de sterke, indringende
en weeë lucht die lepra met zich meebracht en zich over Batavia verspreidde maakte
een verblijf bijna ondraaglijk. ‘De stank in de huizen bij enigen was zo verschrikkelijk,
dat enige heren der Commissie naar buiten vluchten om te braken’ verklaarde Van
Hasselaar (Dankelman 1982: 121).
De omstandigheden waarin de zieken verkeerden waren schrijnend. Er waren geen
waterputten, waardoor er soms geen drinkwater beschikbaar was. Tot 1850 was geen
medische zorg beschikbaar, zodat de zieken zo goed en kwaad als het ging elkaar
moesten helpen (Dankelman 1982: 120). Aan voedsel en kleding was altijd gebrek.
De op Batavia aanwezige missionarissen probeerden verbeteringen aan te brengen
in de situatie op Batavia, maar veel konden zij niet doen. Giften uit Nederland en
inzamelingen door het rooms-katholieke blad de Godsdienstvriend stelde Jacobus
Grooff zo nu en dan in staat kleding en voedsel uit te delen (Bossers 1884: 222).
Petrus Donders zette zich voortdurend in om de levens-omstandigheden van de zieken
te verbeteren. Hij kreeg het bestuur in Suriname zo ver dat de lemen vloeren in de
hutten werden vervangen door houten vloeren, dat de zieken een bed kregen en de
doden werden begraven in een doodskist. Volgens Donders zou de behoefte aan een
fatsoenlijke begrafenis de leprozen helpen verzoenen met de aankomende dood
(Helmer 1946: 67-70). Het gouvernement wees Batavia in 1850 een geneesheer toe.
In oktober 1859 bezocht de gouverneur de leprozenkolonie. Ook hij moet getroffen
zijn geweest door hetgeen hij zag, want op 27 december van datzelfde jaar kondigde
hij een gouvernementsresolutie af, waarin een aantal verbeteringen werden
afgekondigd. De aan lepra lijdende bewoners van Batavia zouden een ruimere
verstrekking ontvangen van melasse, bakkeljauw, zeep, olie, ijzeren potten en dekens.
Hij erkende dat de huisvesting ‘te wensen overliet’ en zegde toe dat de woningen
geleidelijk aan zouden worden vernieuwd. In het ziekenhuis zouden eveneens
verbeteringen worden aangebracht (Koloniaal Verslag 1859).
Enkelingen wisten, nadat zij genezen waren verklaard, Batavia te verlaten,. In
1864, het jaar na de afschaffing van de slavernij, werden 85 personen door de
‘Commissie van Onderzoek en Toezigt’ gezond verklaard. Dit gebeurde onder andere
op verzoek van de eigenaar van plantage Kent, die de gezonde vrijgemaakte slaven
in dienst wilde nemen. Door het tekort aan arbeidskrachten
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dat na de emancipatie was ontstaan, konden zij vrijwel allemaal werk vinden op
plantages of werden zij door het gouvernement te werk gesteld (Koloniaal Verslag
1864). Het merendeel zou echter op Batavia sterven.
Na de afschaffing van de slavernij in 1863 veranderde de verhouding tussen het
aantal gezonde en besmette bewoners. Na 1863 nam het aantal besmettelingen gestaag
af, terwijl er anderzijds steeds meer gezonde bewoners op Batavia leefden.
Aanvankelijk leefden alleen de directeur met zijn gezin en enkele huisbedienden op
Batavia tussen de besmettelingen. In 1856 werd Batavia de vaste verblijfplaats van
pater Donders en bovendien werd hij vanaf 1867 voortdurend terzijde gestaan door
andere priesters. Verder kwamen er een geneesheer met zijn gezin, huisbedienden,
ziekenoppassers en gehuurde arbeiders om het terrein te onderhouden op Batavia
wonen. In 1875 leefden er 45 gezonde personen op Batavia tegenover 125 besmette
bewoners. In 1879 waren het al 78 gezonde bewoners tegenover 99 besmettelingen
(tabel 2). Het bestaan van de gezonde bewoners werd daardoor minder eenzaam,
maar voor de leprozen bleef het leven op Batavia buitengewoon hard. De minimale
verbeteringen die door het gouvernement werden aangebracht brachten nauwelijks
vooruitgang. Nog steeds waren de woonomstandigheden erbarmelijk en was de zorg
voor de zieken beneden alle peil. De meeste zieken bleven overgeleverd aan de zorg
van andere, minder ernstige zieken, die hen aankleedden en voor hen kookten. Van
het hospitaal ontbraken veel vloer- en zijplanken, omdat zij waren gebruikt voor het
maken van doodskisten (Dankelman 1982: 168). De betekenis van de gemeenschap
op Batavia is moeilijk te definiëren. Enerzijds waren de besmette bewoners in het
dagelijkse leven op elkaar aangewezen, zoals hierboven al werd beschreven. Mannen
en vrouwen gingen verbintenissen met elkaar aan. Priesters zegenden huwelijken in
en er werden kinderen geboren.5 Anderzijds vormde de hoge sterfte, de
uitzichtloosheid van het bestaan en de voortdurende instroom van nieuwkomers een
bedreiging voor de stabiliteit van de gemeenschap in het algemeen. Het
emancipatieregister van Batavia geeft enig inzicht in de samenstelling en de
samenhang van de gemeenschap. Vlak vóór de afschaffing van de slavernij op 1 juli
1863 kregen alle slaven in Suriname een familienaam, die werd genoteerd in
emancipatieregisters. Op Batavia kregen 369 personen, zowel besmette slaven als
gezonde slaven, die op Batavia werkten, een geslachtsnaam. Eind 1863 leefden er
380 besmettelingen op Batavia, zodat kan worden bevestigd dat de overgrote
meerderheid van hen slaaf was. De emancipatieregisters laten verder zien dat bijna
de helft van de bewoners zonder familie op Batavia leefde, want 181 namen werden
aan één persoon gegeven. Dat is veel meer dan elders in Suriname, want op de
plantages hadden de meeste slaven één of meer familieleden. De emancipatieregisters
van de plantages Hooiland, Schoonoord, Osembo en La Prosperité laten zien aan dat
het aantal familienamen dat door één persoon werd gedragen, minder dan één procent
was (Klinkers 1997: 99).

5

In de Koloniale Verslagen werden jaarlijks de geboortes op Batavia vermeld. Zie verder het
Bestuursarchief van de Nederlandse provincie van de Congregatie van de Redemptoristen,
vice-provincie Suriname voor de jaren 1869-1880, inv. nr. 3113, 3552, 3555, 3556, 3557.
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De overige 188 vrijgemaakte slaven op Batavia vormden 41 families. Daarvan telde
31 families tussen de 2 en 4 personen. Opvallend zijn daarentegen twee grote
familieverbanden van respectievelijk 21 en 23 personen.
Na de afschaffing van de slavernij nam het aantal leprozen op Batavia opmerkelijk
snel af van 380 zieken in 1863 tot 101 in 1880. Vóór de emancipatie schommelde
het aantal bewoners rond de 400 (tabel 1). Die daling kan niet alleen worden
toegeschreven aan het dalende aantal zieken, maar was ook een gevolg van de
afnemende greep op de bevolking door het gouvernement na 1863. Het was minder
gemakkelijk zieken te traceren en gedwongen te verplaatsen. Veel besmettelingen
zouden zich in de stad en omgeving schuil weten te houden (Vernooij 1974: 53).

Tabel 2: Bewoners van Batavia
Jaar
1863

Aantal bewoners
380

Jaar
1871

Aantal bewoners
158

1864

254

1872

148

1865

243

1875

125 verpleegden en
45 anderen

1866

222

1877

99 verpleegden en
71 anderen

1867

201

1878

105 verpleegden en
73 anderen

1869

173

1879

99 verpleegden en
78 anderen

1870

161

1880

101 verpleegden en
76 anderen

Bron: Koloniale Verslagen

Een betwiste missie
Het werk van de missionarissen op Batavia was niet vanzelfsprekend, want de
rooms-katholieke missie in Suriname kwam moeizaam op gang. Vanaf 1786 werden
vanuit Nederland priesters naar Suriname gezonden, maar zij boekten weinig succes.
Ze stierven of keerden ziek en verzwakt terug naar Nederland. Het missiegebied
Suriname viel onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie De Propaganda
Fide (betreffende de verspreiding van het geloof) te Rome. De apostolisch vicaris
had ter plaatse de leiding. In 1865 werd besloten de missie van Suriname aan de
Hollandse Redemptoristen toe te vertrouwen. In 1866 kwamen de eerste paters in
Suriname aan. Van de aanwezige priesters sloten P. Donders en J. Romme zich bij
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de Redemptoristen aan. Drie andere priesters keerden terug naar Nederland (Vernooij
1974: 39).
In de loop van de 19de eeuw werd het steeds gebruikelijker dat slaven christelijk
onderwijs kregen, maar de bekering van de slaven was vooral een taak voor de
protestantse herrnhutters. De zendelingen hadden meer mankracht en financiële
middelen om werk te maken van de kerstening van de Surinaamse slaven. Daarnaast
was de stemming antikatholiek. Op 27 januari 1830 deelde de gouverneur-generaal
mee, dat de slaven op de gouvernementsplantages uitsluitend door de herrnhutters
mochten worden bezocht, op één uitzondering na: de melaatsen op Batavia. Zij
werden aan de zorg van de missionarissen
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overgelaten. Pas in 1832 kregen ook de priesters toegang tot de plantages om de
slaven christelijk onderwijs te geven. Veel planters bleven echter ten aanzien van
het bekeren van hun slaven een voorkeur houden voor de protestantse herrnhutters
(Klinkers 1997: 23, 55-57; Lenders 1996, Van der Linde 1956 en 1963).
De eerste jaren van haar bestaan werd Batavia slechts sporadisch bezocht door de
missionarissen. Zoals eerder gemeld, werd de verhuizing van Voorzorg naar Batavia
nog begeleid door de priester van der Horst, die daar vervolgens nog korte tijd bleef
logeren. Maar nadat hij Batavia verlaten had, bezocht hij het melaatsenoord nog
slechts één keer. Hij kon weinig meer voor de bewoners van Batavia betekenen,
omdat hij al in 1825 overleed in Paramaribo. In februari 1826 arriveerden Martinus
van der Weyden en Jacobus Grooff in Suriname om het missiewerk voort te zetten.
In september bezocht Van der Weyden Batavia, waar hij de mensen in erbarmelijke
omstandigheden aantrof:
Omstreeks 300 zieken lagen in één loods, het bederf en de verrotting
verspreidden zich meer en meer, velen lagen gedeeltelijk in het water,
omdat de waterloozing niet in orde was, zoodat velen dan ook meer
stervend dan levend waren.6
Van der Weyden zegende het kerkhof op Batavia in. Het zou zijn enige bezoek aan
Batavia worden. Van der Weyden werd ziek naar Paramaribo teruggebracht, waar
hij drie dagen later op 14 oktober 1826 overleed.
Nadat de gouverneur in 1830 bekend gemaakt had dat Batavia het werkgebied van
de missionarissen werd, wijdde Grooff, die inmiddels apostolisch vicaris geworden
was, zich met hart en ziel aan het leprozenoord. Hij zou er nooit zijn vaste
verblijfplaats hebben, maar hij bezocht Batavia regelmatig (Bossers 1884: 216-220).
In 1832 beschreef hij de situatie op Batavia als volgt:
Voorleden jaar even voor het vertrek van den Eerw. Heer Terstappen7 had
ik nog het onbeschrijvelijke genoegen op die noodlottige plaats drie
honderd zes en zestig arme besmettelingen te doopen waaronder er ruim
zestig waren dewelke de eene zonder handen, de ander zonder voeten,
geene geheel en al opgezwollen, allen naakt en bloot als het ware op
elkander gestapeld in eene armzalige hut lagen te kermen en te zuchten.
Hoeveele schenen bijna onder mijne handen te zullen bezwijken zoo dat
ik in de eene hand het doopwater had en in de andere wat azijn of wijnen
ten hunner verkwikking, terwijl ik ten anderen verplicht was om bijna al
mijn linnengoed dat ik medegebracht had te gebruiken om hunne
afzichtelijke naaktheid te dekken, doch ellendiger en betteurenswaardiger
het ook was deze arme schapen aan te zien en te behandelen, zoo was
nogthans de vreugde aan tien op den rand des grafs in hunne diepe ellende
de heilzame

6
7
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J.H. Terstappen, priester, van 1 maart 1830 tot 11 mei 1831 in Suriname.
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troost van onzen heiligen godsdienst te mogen toebrengen onbeschrijfelijk
en de streelende hoop van hun langs dien weg van hun eeuwig ongeluk te
bevrijden onuitsprekelijk.8
Grooff schreef met regelmaat over Batavia in het rooms-katholieke blad De
Godsdienstvriend. De toestand van de zieken, hun lichamelijke gebreken, het belang
van het missiewerk op Batavia en de offers die de missionarissen bereid waren
daarvoor te leveren waren de onderwerpen van de berichten.9 Hij gaf daarmee als
eerste binnen en buiten Suriname bekendheid aan Batavia en aan de lepra-slachtoffers.
Door tijdgenoten werd Grooff alom geprezen en bewonderd. Op 13 april 1836 werd
Grooff benoemd tot Ridder der Orde van de Nederlandse Leeuw. Grooff verbleef
graag op Batavia, dat hij zijn ‘lusthof’ en zijn ‘buitenplaats’ noemde (Bossers 1884:
217-220). Grooffs wens om zich in Batavia te vestigen zou nooit in vervulling gaan.
In 1843 verliet hij tijdelijk Suriname, omdat hij werd benoemd tot bisschop in
Oost-Indië. In 1847 keerde hij terug in Suriname. Hij vestigde zich in Paramaribo,
waar hij in 1852 zou overlijden.
Kort na het vertrek van Grooff uit Suriname, vestigde Heininck zich in 1844 als
eerste priester op Batavia. Heininck gold als een strenge priester die het christelijk
onderwijs en de zedelijke moraal hoog in het vaandel had. Zijn ergernis over het
drankgebruik was na vele vergeefse waarschuwingen zo groot dat hij de korjaal
vernietigde, waarmee de dram10 Batavia werd binnengesmokkeld. Dit kwam hem
duur te staan, want kort daarna, op 18 oktober 1849, stierf Heininck door vergiftiging.
Hoewel de daad nooit werd bewezen, werd de slaaf Andries er alom van verdacht
de gifmenger te zijn en een ‘huismeid’ zou het gif in Heinincks melk hebben gedaan
(Bossers 1883: 237).
Al met al verliep de missie op Batavia niet zonder problemen. Na de dood van
Heininck zou Grooff, inmiddels in Suriname teruggekeerd, terzijde gestaan door
andere priesters Batavia nog regelmatig bezoeken. Een ommekeer kwam pas met de
komst van pater Donders. Al in 1842 arriveerde Donders in Suriname, maar pas 14
jaar later zou hij Batavia als zijn werkgebied kiezen. Op zijn eigen verzoek werd hij
in 1856 benoemd tot pastoor van Batavia, waar hij zich vestigde. Hij zou er met
tussenpozen 26 jaar blijven. Zijn roem zou die van Grooff ver overtreffen. Na zijn
dood, hij stierf in januari 1887 op Batavia, zou hij nooit worden vergeten. Bijna een
eeuw later, in 1982 werd hij zalig verklaard.
In de loop der jaren raakte Batavia steeds meer verbonden met de rooms-katholieke
missie. Op de plantages moesten de missionarissen toekijken hoe herrnhutters de
slaven tot het christendom bekeerden, maar Batavia werd het

8

9
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Bisdom Suriname, Paramaribo: Archief Bisdom Suriname, inv. nr. M15: Brief,
geschreven door J. Grooff (toen Apost. Prefect, later Vic.) in 1832. Gericht aan de
Weledelgeborene Jonkvrouwe S. Gellas (en aan de weldoeners en weldoensters van
de Surinaamse kerk en zending). Zie ook Bossers 1884: 219.
De Godsdienstvriend, zie onder andere deel 34 (1834): 35-43; deel 35 (1835): 92-93; deel
39 (1837): 13-21; deel 45 (1840): 168-224.
Dram is het in Suriname gangbare woord voor rum.
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exclusieve terrein van de katholieken. Uit berichten van de herrnhutter zendelingen
kan worden opgemaakt dat zij er wel een enkele keer kwamen, maar geen succes
boekten. Tot ergernis van de zendelingen die de missionarissen beschuldigden van
dwang en omkoping. In 1829 schreef zendeling Voigt dat de rooms-katholieke
geestelijke zo nu en dan Batavia bezocht en dan iedereen zonder onderscheid doopte.
Een door de herrnhutters gedoopte slaaf zou bij zo'n gelegenheid nog eens gedoopt
zijn. Toen Voigt vroeg waarom hij dat had laten gebeuren, zou hij hebben geantwoord:
‘wat kon ik doen, zo helemaal alleen?’ (Nachrichten aus der Brüdergemeine 1831:
706).

Gedenkteken Petrus Donders op Batavia
Van 1856-1887 woonde en werkte Peerke Donders met de melaatsen op Batavia

Eind 1855 besloot het gouvernement dat ook de herrnhutters op Batavia
godsdienstoefeningen mochten houden. De herrnhutters zouden toestemming krijgen
om Batavia één of meerdere malen te bezoeken om de protestanten te bedienen,
waarvoor zij een ruimte toegewezen zouden krijgen. Tegen dat besluit tekende Mgr.
Schepers, die Grooff als apostolisch vicaris was opgevolgd, bezwaar aan. Op 11
december 1855 schreef hij de gouverneur een brief, waarin hij vroeg om de resolutie
in beraad te houden. Enkele weken later, op 29 december, schreef de gouverneur
terug dat hij het verzoek van Schepers niet kon inwilligen. Het argument dat het
aantal herrnhutter bekeerlingen te gering zou zijn om een bezoek van de zendelingen
te rechtvaardigen vond hij niet geloofwaardig. De gouverneur loofde het werk van
de zendelingen en wees Schepers op de gelijke rechten van alle kerkelijke gezindten.11
In de praktijk bleek er weinig te veranderen. De herrnhutters waren op Batavia
kansloos. Uit de vergaande en onwerkelijke beschuldigingen die in de tijd van Petrus
Donders door een zendeling werden opgetekend, kan worden opgemaakt hoe hoog
11
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de frustratie daarover bij de herrnhutters was opgelopen. De zendeling schreef
namelijk:
Op Batavia ziet het er zo uit dat men de moed verliezen zou. De katholieke
priester probeert daar de mensen op allerlei manieren ertoe te bewegen
dat zij zich door hem laten dopen, bijvoorbeeld door een fles wijn als
beloning te geven of door geld te schenken. Wie een vrouw wil hebben,
kan die door zijn bemiddeling krijgen. Voor mij is de reis daarheen over
de Coppename uiterst bezwaarlijk. Ook krijg ik van hier geen negers mee
daarheen, zodat ik van Batavia met de boot moet worden opgehaald, wat
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altijd moeilijkheden geeft. Toch wil ik de weinige zieken, die door ons
bediend worden, niet in de steek laten, maar hen blijven bezoeken
(Missions-Blatt aus der Brüdergemeine 1861: 247).
Batavia was echter ook voor de katholieke geestelijken geen gemakkelijke gemeente.
Hoe bewonderd en gerespecteerd ze ook werden en hoe trouw en gelovig sommige
volgelingen ook waren, vanaf het begin van de katholieke missie op Batavia tot aan
de opheffing van het melaatsenoord stuitten de priesters op verzet. Op Batavia zetten
de missionarissen de strijd van de herrnhutters op de plantages voort tegen afgoderij,
ontucht en het verwaarlozen van godsdienstplichten (Klinkers 1997). De priesters
klaagden onverminderd over de ongeremde levensstijl op Batavia, waarop zij geen
greep kregen. Van der Weyden wilde in 1826 een kankantri-boom om laten kappen.
Deze boom werd door veel slaven vereerd en stond voor zowel zendelingen als
missionarissen symbool voor afgoderij. Geen enkele bewoner van Batavia wilde Van
der Weyden helpen bij het omkappen van de boom, maar zoals de overlevering
vertelt, werd de boom later door een rukwind geveld. Grooff, op dat moment de
aanwezige priester, plantte op de plaats van de boom een groot kruis ter nagedachtenis
van het voorgevallene. Bij dat kruis ‘ging hij met zijn schapen den rozenkrans bidden’
totdat de kerk gebouwd was.12
Eerder werd het lot van de priester Heinick genoemd, die in 1849 werd vergiftigd
nadat hij drankgebruik met harde maatregelen probeerde tegen te gaan. Donders was
milder gestemd en stond danspartijen toe, zolang deze niet ‘afgodisch’ waren (Helmer
1946: 72). Donders ging echter ook de confrontatie aan. Vooral onheilsvoorspellingen
die op spectaculaire wijze realiteit leken te zijn geworden, zijn in de boeken over
Donders terug te vinden en staan opmerkelijk genoeg als successen beschreven.
‘Wees op uw hoede! De dood staat voor u’, waarschuwde hij de in echtbreuk levende
Jacobus, toen deze op het punt stond de dokter met de roeiboot weg te brengen.
Jacobus keerde nooit terug, want hij sloeg overboord en hij verdronk. Tegen twee
mannen die op zondag liever gingen vissen dan de mis bij te wonen, zei Donders:
‘Wellicht zult ge de volgende zondag meer vis vangen, maar ge zult er niet van eten’.
Waarachtig, ze vingen volop vis, maar terwijl deze werd bereid, stierf opeens een
van beiden, waarna de ander in het water viel en verdronk (Helmer 1946: 72-73;
Dankelman 1982: 131-132).
De gedrevenheid en geestdrift waarmee pater Donders en de zijnen de zorg voor
de melaatsen op Batavia aanpakten, sluit aan bij een eeuwenoude traditie van de
katholieke kerk van zorg voor leprozen zowel binnen als buiten Europa. Al van
oudsher ontfermden katholieke geestelijken zich over deze zieken (Ebbinge Wubben
1973). Een levende legende werd pater Damiaan, een tijdgenoot van Donders die
zich over de melaatsen op het Hawaïaanse eiland Molokai ontfermde. Damiaan de
Veuster, die zich in 1873 tussen de melaatsen had gevestigd, overleed op 15 april
1889 aan de gevolgen van lepra (Eynikel 1999).

12
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De kracht waarmee de rooms-katholieke geestelijken hun positie op Batavia
verdedigden tegen inmenging van de herrnhutters typeert bovendien de gespannen
verhouding tussen kerkelijke gezindten in Suriname in die tijd. Vernooij karakteriseert
de jaren tussen 1866 en 1890 voor wat betreft de positie van de katholieke kerk in
Suriname als de ‘konfrontatiefase’. De katholieke gemeente erkende geen andere
religies en ook de andere christelijke gemeentes vond zij slecht en gevaarlijk (Vernooij
1974: 27-45). Dat wantrouwen gold overigens ook omgekeerd, want in Suriname
werden katholieken met achterdocht en minachting bejegend. Op Batavia kwam deze
confrontatie evenwel in een ander daglicht te staan dan elders in Suriname, omdat
er op Batavia uitsluitend katholieke geestelijken waren, terwijl zij daarbuiten moesten
strijden tegen het invloedrijke bastion van de herrnhutters.
Voor de ontwikkeling van de rooms-katholieke gemeenschap in Suriname was
Batavia cruciaal. De katholieke gemeente kreeg uiteindelijk respect en waardering
(Vernooij 1974: 33). In een terugblik durfde frater Fulgentius Abbenhuis in de jaren
dertig van de 20ste eeuw de eerder genoemde beschikking te loven, die de kerstening
van de slaven aan de herrnhutters toewees en voor de rooms-katholieken de melaatsen
overliet: ‘Deze nobele beschikking van slechts leprozen aan de Roomschen over te
laten was in Gods hand het middel om zijn Kerk de roem der melaatschen-apostelen
te schenken, Mgr. Grooff, de Eerw. P. Donders, Mgr. Wulfingh. Deze nobele
beschikking waarborgt het voortbestaan van Gods Kerk in Suriname en verdient
daarom ten eeuwigen dage dank’ (M. Fulgentius, R. Abbenhuis 1983: 259). Het
isolement van Batavia zou uiteindelijk resulteren in een doorbraak van de katholieke
kerk in Suriname.

Tot slot
De leprozenkolonie Batavia kon ontstaan en voortbestaan gedurende het
slavernijsysteem. De meerderheid van de leprozen was slaaf; ze hadden hun waarde
als arbeidskrachten verloren en iedere zorg aan deze zieken was verloren geld en
moeite. Na de afschaffing van de slavernij werd het steeds moeilijker leprozen op te
sporen en naar Batavia te brengen. Het einde van Batavia leek in zicht te komen, al
zou het nog tot 1896 duren voordat Batavia werd opgeheven. Vanaf die tijd werden
de leprozen, mede dankzij de voortschrijdende kennis op medisch gebied, uit hun
isolement gehaald en in Paramaribo verder verpleegd. Voor de rooms-katholieken
en de herrnhutters was de strijd daarmee niet ten einde, want samenwerking bleek
nog steeds niet mogelijk. De katholieken zorgden voor hun leprozen in de Gerardus
Majella Stichting, terwijl de herrnhutters de leprozerie Bethesda onder hun hoede
namen.
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Joop Vernooij
Een opvallende relatie
De rooms-katholieke kerk en lepra in Suriname
Kerk en zorg voor de leprozen zijn meer dan een eeuw nauw met elkaar verbonden
geweest via de melaatsenetablissementen Batavia en Majella. De combinatie heeft
lang stand gehouden door onversaagde inzet van katholieke zijde voor de zieke mens.
Bestrijding van ziektes had geen prioriteit in de kolonie of het wingewest Suriname.
In tegenstelling tot de protestantse gemeenten werd in Suriname de katholieke kerk
pas begin negentiende eeuw gedoogd. Wellicht is dat wel de stille achtergrond van
de opvallende relatie tussen deze kerk en de lepra. In deze bijdrage bespreek ik de
nauwe verbondenheid tussen de katholieke kerk en zorg voor de lepralijder in
Suriname.

Bezorgdheid
Het segregeren van leprozen in de Surinaamse samenleving dateert uit 1790.1 Daartoe
werd de verlaten plantage Voorburg aan de Saramacca tot leprozerie ingericht. Op
21 december van dat jaar kwamen de eerste leprozen er aan. De eerste priester die
naar Voorburg wilde en daartoe in juni 1820 een verzoek deed bij de directeur was
Wennekers. Zijn verzoek werd echter afgewezen. Vermoedelijk omdat de directeur
geen ruimte wilde geven aan een rooms-katholiek priester. Deze antikatholieke
houding was niet vreemd in die tijd en zeker niet in het protestantse Suriname.
Wennekers' opvolger Van der Horst doopte in november 1823 vijfennegentig mensen
te Voorzorg en sloot twaalf kerkelijke huwelijken (Schalken 1985: 11).
Heel anders overigens was de situatie op Curaçao. Daar gebruikte men voor lepra
een ander woord namelijk lazarusziekte. De overheid had een lazarushuis ingericht
zoals er een pokhuys en een sweethuys voor de slaven was. Het lazarushuis stond
aan de rif of kreken zoals in een verordening van 15-16 februari 1781 aangegeven.
Die verordening bepaalde dat allen die aan de lazarusziekte leden - ook onvermogende
blanken - naar het lazarushuis moesten. Niemand die deze, ziekte had mocht zich
publiekelijk vertonen op straffe

1

Zie het openingsartikel van Van Hinte-Rustwijk & Van Steenderen-Rustwijk in deze bundel.
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van detentie (Schiltkamp & De Smidt 1978: 338). De methode om de zieken buiten
het publieke leven te houden gold ook voor St. Maarten, St. Eustatius en Saba
(Schiltkamp & De Smidt 1979: 110, 118 en 142). Seclusie werd als middel gehanteerd
maar opeenvolgende verordeningen tonen aan dat dit geen eenvoudige zaak was.

Pater Donders

Het probleem van Voorzorg was dat de locatie te dicht bij de stad lag en teveel
muskieten had waardoor de mensen ook nog malaria kregen. Op 19 november 1824
werden de bewoners van Voorburg in twee ponten naar Batavia overgebracht. In
tegenstelling tot Voorzorg waren de priesters hier wel welkom. De grote man op
Batavia werd pastoor J. Grooff. Hij en andere priesters bezochten regelmatig het
etablissement en bleven er enkele weken. In verslagen en brieven wordt vermeld dat
protestantse voorgangers en zendelingen van de broeder gemeente er nooit kwamen.
Dat was dus een pluim op de hoed van de weinig ruimtehebbende katholieke priesters
die op de plantages niet welkom waren. Zo werd van de nood een deugd gemaakt.
Pastoor J. Grooff die in 1825 in Suriname kwam werken, werd een trouwe bezoeker
van Batavia.
In 1835 verzocht Grooff de overheid verlof om op Batavia een kerk te bouwen.
Per Besluit van 13 april 1835 kreeg hij daartoe verlof en op 12 februari 1836 werd
de kerk ingewijd en toegewijd aan de heilige Rochus, patroon van besmettelingen.
Deze Rochus (overleden in 1327) verzorgde in de veertiende eeuw pestlijders en
kreeg als gevolg daarvan zelf de pest. De Rochuskerk op Batavia werd plechtig
ingewijd in aanwezigheid van de gouvernementssecretaris namens de gouverneur.
Ook de plantagedirecteuren van de plantages Anna Maria, Mijn Vermaak,
Dankbaarheid, Joanna Catharina en Catharina Sophia, alle aan de Saramacca gelegen
waren bij de inwijding aanwezig.. Het gebouw was 60 voet lang en 30 voet breed.
De hoofdingang had de spreuk De melaatschen worden gezuiverd (Matteus 14.5),
de westkant de spreuk De lammen gaan, de oostkant de spreuk De dooven hooren.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

Op de poort naar de begraafplaats stond De dooden verrijzen (Godsdienstvriend 36
(1836) 247-253).
Grooff schreef over Batavia regelmatig brieven in De Godsdienstvriend, een
katholiek emancipatorisch tijdschrift, waarin in het buitenland werkzame priesters
regelmatig publiceerden. In die brieven deed hij oproepen tot medelijden met en
steun voor de boasi-besmettelingen op het etablissement Batavia. Wat de werking
van deze gebeden was, valt na zoveel jaren moeilijk te achterhalen, maar met de
geldelijke steun liep het niet zo'n vaart. De opbrengst bedroeg in 1838, 1839 en 1840
respectievelijk 289, 335, 366 gulden, terwijl voor de missie van Curaçao
respectievelijk 1523, 1861 en 2158 gulden (Godsdienstvriend) werd opgehaald.
Grooff betreurde het dat zijn geldactie maar zo wei-
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nig opgebracht had. Hij noemde het etablissement, tamelijk verregaand nu, mijn
lusthof. Hij schreef dat hij ‘tot troost dier ongelukkigen, zoowel als tot luister van
onzen heiligen Godsdienst of tot troost der lijdende menschheid en tot luister van
den Naam des Allerhoogsten’ arbeidde. De uitgever van De Godsdienstvriend,
Joachim Le Sage ten Broek, vertaalde twee boekwerkjes uit het Frans: De Groote
Dag Nadert en De Heer is Mijn Deel. De winst was bestemd voor de lepralijders op
Batavia.

Plaquette Petrus Donders in de Kathedraal van Paramaribo

Over de locatie van Batavia schreef Van der Aa (1840: 168-170) dat het vroeger
een militaire post was geweest. Het lag op de oostelijke oever van de Coppename,
ten zuiden van de monding van de Coesewijnekreek: twintig uren varen van
Paramaribo. In 1840 zouden er per maand tien melaatsen gestorven zijn en evenveel
nieuwe zieken aangevoerd zijn. Bij de landingsplaats en de steiger stond een zwart
kruis als waarschuwing.
In een brief van 1837 gaf Grooff als nieuwtje dat de overheid van plan was
afzonderlijke houten gebouwen op te trekken voor de blanke bewoners en de vrijen.
Voor hen zou dan ook tegelijk een aparte nieuwe aanlegsteiger gebouwd worden.
Elk jaar verbleef Grooff gedurende enkele weken op Batavia. In 1840 bijvoorbeeld
van 21 juli tot 20 augustus, van 27 augustus tot 28 oktober en van 7 november tot
21 december. Hij kreeg dan ook de erenaam Apostel der Melaatsen en werd in 1836
tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw benoemd. In 1842 vertrok Grooff
uit Suriname om apostolisch vicaris van Oost-Indië te worden met als standplaats
Batavia. Hij had een goede naam opgebouwd in het moederland. In deze periode
was er nog slavernij en de katholieke priesters, evenals de dominees en zendelingen,
ondernamen geen actie voor de afschaffing, terwijl in de buurlanden (Brits Guyana
en Frans Guyana) de slavernij respectievelijk al in 1834 en 1848 afgeschaft was. Ze
moeten gehoord hebben van Francis de Ridder. De Ridder was in 1800 in Demerara
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geboren uit een Hollandse vader en een slavin als moeder. Hij ging naar Nederland
en werd in 1825 in Mechelen (België) tot priester gewijd. J. Grooff moet hem gekend
hebben, want ze zaten in dezelfde tijd op het seminarie Hageveld en Warmond. De
Ridder ging in Trinidad werken maar kreeg al snel ruzie met de blanke elite, hetgeen
leidde tot een schisma. Hij werd gevangengezet en stierf op weg naar Londen (De
Godsdienstvriend 1834). Dat had de priesters toch eigenlijk bewust moeten maken
van de tekenen des rijds.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

65

Petrus Donders
Petrus Donders, in 1809 geboren in Tilburg, kwam in 1842 als priester naar Suriname
en reisde al heel snel mee naar Batavia. Petrus Donders werkte er met andere priesters,
vaak met een kloosterbroeder voor het huiselijk werk. Daar stierf priester Heinink,
vergiftigd door een bewoner die wraak nam. Petrus Donders heeft er ook gewoond
met pater Johannes Bakker. Geboren in Sloten (bij Amsterdam) trad hij in 1857 in
het klooster van de redemptoristen. Hij kwam op 24 november 1866 in Suriname
met twee paters aan, de tweede groep van redemptoristen. Hij verrichtte huishoudelijk
werk en werd weesvader in het internaat Livorno dat in 1875 werd geopend. Hij
studeerde op eigen wijze en in eigen tempo theologie en werd in 1883 tot priester
gewijd. Hij vertrok naar Batavia en werd ook lepralijder. Hij stierf op 26 augustus
1890. Het verhaal gaat dat hij vergiftigd werd door iemand op wie hij aanmerkingen
had gemaakt (De Volksmissionaris, 1890, 77-78). Bakker werd te Batavia begraven.
Een grafsteen te Batavia herinnert tot op heden aan deze uitgeteerde, moedige man
(De Volksmissionaris 1890).
Petrus Donders stierf op 14 januari 1887 op Batavia en werd daar ook begraven,
maar in 1890 herbegraven in Paramaribo. In 1900 begonnen de redemptoristen met
goedkeuring van de bisschep van Den Bosch aan het proces van zaligverklaring via
de kerkelijke rechtbanken. In 1912 werd tot een apostolisch proces overgegaan,
hetgeen betekende dat er alle kansen voor succes waren. Dat werd afgesloten met
de zaligverklaring op 23 mei 1982, het jaar waarin de redemptoristen
tweehonderdvijftig jaar bestonden. Bij die gelegenheid is een Petrus Donderszaal op
Estherhof re Paramaribo, de woonplaats van genezen leprozen, ingericht. Instituten,
scholen, kerken zijn naar hem vernoemd en zowel in Suriname maar meer in zijn
geboorteplaats Tilburg is er aandacht voor devotie en verering.
Petrus Donders was het boegbeeld van de redemptoristen in de populaire
missielectuur en moest het opnemen tegen Damiaan de Veuster van Tremelo (Leuven,
België), een priester van de congregatie van de priesters van de Heilige Harten
(SSCC), de Picpussen. Pater Damiaan was 3 januari 1840 geboren, trad in 1859 in
het klooster en vertrok als student naar Hawai waar de congregatie een missiegebied
leidde. Hij werd daar in dat jaar priester gewijd en trok in 1873 naar het
melaatseneiland Molokai. ln 1884 kreeg hij daar lepra, moest in 1887 afgezonderd
worden in Kalawao en stierf er in 1889. Ook voor hem werd een
zaligverklaringsproces opgestart dat succesvol werd afgesloten in 1998 toen de paus
in Brussel deze Held van Molokai, de gehele kerk als voorbeeld aanbevool.
In dit verband moet ook de priester Felix Lemmens die aan melaatsheid in de
Majella is gestorven, genoemd worden. Felix Henricus Hubertus werd 28 juli 1850
geboren in Maastricht, ging in het leger en werd commandant van Fort
Nieuw-Amsterdam. Hij wilde priester worden, ging naar Nederland voor studie en
kwam in 1888 weer terug voor het dienstwerk. Hij werkte te Nickerie en Albina,
bezocht van daaruit het melaatsenetablissement aan de Franse kant en schijnt daar
besmetting te hebben opgelopen. Hij moest afgezonderd worden in Majella en stierf
langzaam weg. Hij heeft zich nog als proefpersoon

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

66
voor een bepaald medicijn aangeboden. Hij stierf in Paramaribo op 19 september
1906 (Lampe 1947).

Majella
Batavia als vaste statie diende voor de priesters ook ter ontspanning vanwege het
goede klimaat daar. Petrus Donders begon vanuit Batavia de baanbrekende missie
onder de inheemsen. Petrus Donders trok wekenlang langs de Indianendorpen aan
de Marataka, de Wayombo, de Nickerie en de Tibiti. Hij bracht daarmee een nieuwe
doelgroep binnen in de katholieke missie en had er eigen gedachten over. Zo vond
hij dat er een concentratie van dorpen onder één leiding moest komen. Ook moesten
kosters, helpers die de zaken van het geloof zouden kunnen behartigen als de
dienstdoende priester afwezig was, aangesteld worden.
Batavia leed door de jaren heen aan achterstallig onderhoud en was wel erg ver
van de stad. Mgr. W. Wulfingh deed de gouverneur de idee aan de hand om een
nieuwe leprozerie op te zetten. Hij zou voor personeel en een gebouw zorgen. Dat
voorstel werd in de Koloniale Staten aanvaard, aangezien de melaatsenzorg van de
kant van de katholieke missie opmerkelijk was. Mgr. Wulfingh zou voor de verpleging
naar liefdezusters in Nederland zoeken, maar vervolgens kwam een hetze tegen de
missie opgang vanuit de protestantse en lichtgekleurde Creoolse elite. Mgr. Wulfingh
had al de plantage De Goede Verwachting, Wit Boiti, aangekocht. Van protestantse
zijde werd een rekwest naar de koningin in Nederland gestuurd. Wulfingh besloot
toen het idee van een gezamenlijke leprozerie te laten varen en besloot er een in ter
richten met een volledig katholieke signatuur. Hij kocht grond aan de Sommelsdijckse
Kreek in de omgeving van Paramaribo. Op 24 september 1894 kwamen de eerste
zusters van Tilburg aan en op 16 oktober 1895, de feestdag van de heilige redemptorist
Gerardus Majella, toen de eerste huisjes van de Majella klaar waren, werd een start
gemaakt met de bouw van het rooms-katholieke melaatsenetablissement Gerardus
Majella. De overheid nam daarna de plantage Groot-Chatillon aan de Surinamerivier
van de missie over voor de opzet van een gouvernementsleprozerie. In 1902 bouwden
de protestanten naast Groot-Chatillon een eigen leprozerie, Bethesda.
Door vooroordeel en rivaliteit werd de zorg voor de leprozen naar denominatie
verdeeld. Dat heeft de zorg verdeeld en geen goed gedaan. Majella heeft tot 1963
als leprozerie gefungeerd en is later omgezet in een bejaardencentrum met een
nieuwbouw aan de Tweede Rijweg aan de rand van Paramaribo. Daarmee kwam een
eind aan deze specifieke vorm van zorg.

Zusters
Per 24 september 1894 zouden de liefdezusters van Tilburg de zorg voor de in
aanbouw zijnde melaatseninrichting Majella op zich nemen. De eerste drie melaatsen
kwamen 16 oktober 1895 op Majella wonen. Honderden lijders hebben er een
liefdevolle behandeling van de zusters gekregen. Die richtten een school voor kinderen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

op, een fanfare, een zanggroep: alles om het saaie en taaie leven van de patiënten te
veraangenamen. De laatste vier laatste werden
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in 1964 naar de gouvernementsleprozerie Groot-Chatillon overgebracht, waar een
ruime katholieke kerk stond en een vaste statie was.

Tabel 1: Aantallen leprozen tussen 1913 en 1932
Jaar
1913

Majella
105

Bethesda
56

Groot-Chatillon
106

1922

131

57

136

1932

208

104

215

Bron: Vernooij 1994: 2, 19
Zuster Theresa Boomaars, geboren te Bavel in 1867 en in 1896 in Suriname
aangekomen, kwam in Majella te werken. Zij kreeg lepra, maar niet in de allerergste
vorm. Ze leefde afgezonderd en stierf op 13 december 1956 te Paramaribo. Haar
geboorteplaats Ginneken-Bavel eerde haar met een straat naar haar te noemen, de
Zuster Boomaarsstraat met als onderschrift ‘heeft als zuster Theresa onder de
melaatsen gewerkt’. Er leven nog steeds zusters die in Majella hebben gewerkt met
de melaatsen. Zij zijn na gedane arbeid naar het klooster in Nederland teruggekeerd.
In 1972 werd ook Groot-Chatillon opgeheven. De patiënten konden voortaan via de
Dermatologische Dienst geholpen worden.
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Jacqueline Postma
De leprozerie Bethesda tussen 1897 en 1928
De leprazorg in Suriname was verzuild en leverde strijd op tussen katholieken en
protestanten. Als reactie op de katholieke activiteiten op het terrein van de leprazorg
richtten de hervormde, de lutherse en de evangelische gemeenten in 1893 gezamenlijk
‘De Protestantse Vereniging ter Verpleging van Lepralijders in de Kolonie Suriname’
op. Uit deze vereniging is de protestantse leprozerie Bethesda voortgekomen. Met
het ontstaan van deze leprozerie was de verzuiling van de leprazorg een feit.
In dit artikel beschrijf ik de geschiedenis van Bethesda tussen 1897 en 1928. Het
is voornamelijk gebaseerd op verslagen die gepubliceerd zijn in het zendingstijdschrift
‘Berichten uit de Heiden Wereld’.1 In dit tijdschrift wordt verhaal gedaan over de
zendingsactiviteiten van het Zeister Zendingsgenootschap2. Het werd maandelijks
toegezonden aan leden en andere geïnteresseerden. ‘Berichten uit de Heiden Wereld’
bleek een belangrijke bron voor mijn onderzoek. In deze oude verslagen vond ik een
schat aan informatie. ‘Berichten uit de Heiden Wereld’ werd samengesteld door een
redactie van broeders3 en vrijwilligers. De artikelen die erin verschenen zijn vaak
gebaseerd op verhalen van mensen die met verlof terug waren in Nederland of brieven
en verslagen die men vanuit Suriname of Hernhut4 ontving. Het tijdschrift had als
doel mensen op de hoogte te houden van de activiteiten van het Zeister
Zendingsgenootschap.
Als beginpunt is gekozen voor 1899 omdat in dat jaar de eerste patiënt in Bethesda
werd opgenomen. Mijn eindpunt was 1928 omdat dat het laatste jaar was van
‘Berichten uit de Heiden Wereld’ dat in het archief aanwezig was.

1
2
3
4

Een verwijzing naar Berichten uit de Heiden Wereld zal in de tekst verder worden aangeduid
met BHW.
Dit is de het comité van de evangelische gemeente wat zich bezig hield met de zending.
Dit zijn de mannelijke leden van het Zeister Zendingsgenootschap.
In Herrnhut (Duitsland) was het hoofdbestuur van de zending gevestigd.
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Oud Bethesda 1899-1933
(Foto uit het boekje Bethesda, uitgave van de Vereniging Bethesda, 1959)

De oprichting van Bethesda
De protestantse kerken vreesden dat de katholieken een monopoliepositie zouden
krijgen in de leprazorg. Om deze reden verenigden zij hun krachten, en wilden zij
een kerk neerzetten naast de gouvernementsleprozerie op Groot-Chatillon.
Aanvankelijk wilden de protestanten alleen een kerk en een zendelingenwoning
vlak naast de gouvernementsleprozerie op Groot-Chatillon neerzetten om de
leprapatiënten hier te kunnen evangeliseren. Zij kregen in dit streven voluit de steun
van de gouverneur. De nieuwbouw van een protestantse kerk naast de ‘neutrale’
leprozerie, gaf de gouvernementsleprozerie een protestants karakter. Een voorwaarde
die gesteld werd, was dat de protestanten naast zendelingenwerk ook gedeeltelijk de
dagelijkse lichamelijke verzorging zouden dragen voor de leprapatiënten op
Groot-Chatillion (BHW 1923 (4) 37-42).
Pas later ontstond het idee om een eigen leprozerie op te richten (BHW 1923 (4)
37-42). In 1897 werd er in Den Haag een comité (het Centraal Comité) tot stand
gebracht met als doel de Protestantse Vereniging tot Verpleging van Lepralijders in
de Kolonie Suriname financieel en materieel te ondersteunen. Het geld voor de bouw
van de kerk en zendelingenwoning was afkomstig uit giften. Pas nadat men begonnen
was met de bouw van de kerk en de zendelingenwoning, besloot de Protestantse
Vereniging tot Verpleging van Lepralijders in de Kolonie Suriname dat zij een eigen
protestantse leprozerie wilde.
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Bethesda 1907
Staand: v.l.n.r. zuster Martha en zuster Hulda
Zittend: v.l.n.r. zuster Christiane, zuster Philippine (hoofdzuster) en zuster Martha Stern
(Foto uit het boekje Bethesda, uitgave van de Vereniging Bethesda, 1959)

In 1898 vroegen de protestantse kerken aan de gouverneur toestemming voor een
protestantse leprozerie die zij ook kregen. Zij mochten naast hun eigen kerk en
zendelingenwoning een leprozerie bouwen. Dit was het begin van de verzuiling van
de leprazorg en tevens het begin van Bethesda5 (BHW 1923 (4) 37-42).

Majella, Groot-Chatillion en Bethesda
Majella, de katholieke leprozerie, was al in 1895 geopend. De kosten voor deze
leprozerie werden vergoed door subsidie en giften. De verpleging en de zorg werden
gedaan door de liefdezusters. Deze leprozerie had in het jaar 1900 59, in 1913 105,
en in 1928 153 leprapatiënten. De patiënten werden niet gestimuleerd om te werken,
er werd wel veel gebeden. De aanwezige kinderen kregen onderwijs en werden
beziggehouden. Een voordeel voor de Majella stichting was dat deze dicht bij
Paramaribo lag. Dit gaf de zieken de gelegenheid contact met hun familie te
onderhouden, waardoor de leprozerie populair was bij de patiënten. Katholieke
patiënten hadden de voorkeur bij aanname, maar er werden ook niet-katholieken
aangenomen, vooral kleine kinderen zodat de ouders contact konden houden. Op
Majella golden strenge regels voor de patiënten. Zo mochten zij niet met elkaar
trouwen.
Groot-Chatillion als gouvernementsleprozerie is in 1897 geopend en lag ongeveer
veertig kilometer ten zuiden van Paramaribo aan de overkant van de Suriname rivier.
De kosten werden volledig gedragen door het koloniaal bestuur. De verpleging was
5

Dit was nog niet de officiële naam van de leprozerie.
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in handen van de liefdezusters en broeders6 (zowel katholiek als protestants). Er was
plaats voor tweehonderd leprapatiënten. De leprozerie had een apart gedeelte voor
katholieke en een apart gedeelte voor protestanten. Er waren echter ook
niet-christelijke patiënten op Groot-Chatillion aanwezig, waaronder hindostanen en
joden. De leprozerie zat zelden helemaal vol. De patiënten mochten, voor zover
mogelijk, tegen een kleine betaling meewerken met de dagelijkse taken.
Er brak op Groot-Chatillon regelmatig rebellie uit vanwege de wijze waarop

6

Dit waren mannen en vrouwen die voor weinig geld en met liefde hun werk verrichtten.
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regels werden gehanteerd en mensen werden behandeld (Vos 1999: 45). In
tegenstelling tot Majella en de protestants leprozerie was het op Groot-Chatillion
wel toegestaan te trouwen. Als het getrouwd echtpaar kinderen kreeg werden deze
bij hen weggenomen en aan gezonde mensen gegeven om op te voeden. Bethesda,
de protestantse leprozerie, opende in het jaar 1899 haar deuren voor de eerste patiënt.
De kosten werden vergoed door subsidie, inkomsten uit het zendingsbedrijf en door
giften. De verpleging en dagelijkse zorg werden verzorgd door de evangelische
broedergemeente. In 1906 waren alle tweeëntwintig beschikbare plaatsen bezet.
In jaargang 1908 verschijnt er een overzicht in Berichten uit de Heiden Wereld
met daarin het aantal patiënten en diaconessen die er tot dat moment werkzaam waren
geweest. In de periode 1899 tot 1908 werden in Bethesda 58 zieken opgenomen,
waarvan er negentien overleden. Van de 58 hebben ze er vijf moeten ontslaan. De
reden werd er niet bij vermeld (BHW 1908 (9) 135-136). Waarschijnlijk hielden
deze patiënten zich niet aan de strenge gedragscodes die op Bethesda golden. Patiënten
die zich niet aan de gedragscodes hielden, werden overgeplaatst naar de
gouvernementsleprozerie eveneens op Groot-Chatillion. Een reden hiervan
bijvoorbeeld kon zijn dat een verliefd stel wilde trouwen hetgeen op Bethesda niet
mocht maar wel op de gouvernementsleprozerie. Een andere reden voor overplaatsing
was wanneer een vrouw 's nachts werd aangetroffen op de mannenverblijven (BHW
1908 (9) 135-136). Ook werden hier mannen en vrouwen strikt gescheiden gehouden.
Overdag mochten ze wel met elkaar praten, maar 's avonds niet meer.
In 1928 waren er zestig plaatsen beschikbaar, maar het aantal patiënten dat
daadwerkelijk aanwezig was, wordt helaas niet in de bron vermeld. Waarschijnlijk
waren dat er geen zestig, want Bethesda zat zelden helemaal vol. De patiënten werden
gestimuleerd te werken, hadden een eigen tuintje, schoenmakerij, hielden kippen,
fokten varkens en hielpen de diaconessen mee met de dagelijkse bezigheden. Bethesda
lag net als Groot-Chatillion ver weg van Paramaribo: Bethesda en Groot-Chatillion
lagen naast elkaar. De protestanten hadden soms moeite om hun leprozerie vol te
krijgen vanwege deze ongunstige ligging. Bij voorkeur werden protestanten
aangenomen, andere gelovigen werden alleen aangenomen als er voldoende plaats
was. Op Bethesda wilden men de patiënten meer leefruimte bieden dan tot dan toe
gebruikelijk was in een leprozerie. Op Bethesda hadden de patiënten meer privileges
zoals grotere kamers, een beperkt aantal gratis postzegels en bloemzaad voor hun
eigen tuintje. Daar stond tegenover, zoals eerder gesteld, de strenge huisregels. Er
is niet bekend hoeveel informatie er bij de leprapatiënten was over het verschil tussen
de verschillende leprozerieën. De ligging en religieuze geaardheid van de leprozerieën
waren wel bekend en dat zal zeker meegespeeld hebben in de keuze.

Verzuiling binnen de leprazorg
De verzuilde leprazorg leverde onderlinge strijd op om ‘zieltjes te winnen’. De
verschillende gezindten gebruikten de leprozerieën om hun visie op het ‘ware’ geloof
te verspreiden en zoveel mogelijk mensen hun visie op dat geloof te laten delen of
op te dringen. Het eigen geloof werd duidelijk als het enige juiste erva-
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ren. Volgens Berichten uit de Heiden Wereld probeerden de katholieken vaak patiënten
van Bethesda af te pakken, wat hen volgens dezelfde bron ook vaak lukte omdat de
nabijheid van de stad Paramaribo grote aantrekkingkracht had. Er wordt nergens
vermeld hoe de katholieken dit deden. Er kwamen in ieder geval geen paters op
Bethesda om de zieken te vertellen dat ze naar de katholieke leprozerie moesten
komen (BHW 1912 (6) 94-97). In de Berichten uit de Heiden Wereld werd het
katholieke geloof getypeerd als een van de ergste dingen die de patiënten konden
overkomen. Het was verplicht om je te bekeren tot het katholicisme als je opgenomen
werd in een katholieke leprozerie, en hetzelfde gold ook voor Bethesda. De
(protestantse) pot verweet de (katholieke) ketel dat hij zwart was. Als protestantse
leprozerie werd op Bethesda wel van de patiënten verwacht dat zij protestants waren.
Patiënten die niet bereid waren zich te bekeren tot het protestantisme, werden
waarschijnlijk naar Groot-Chatillion gestuurd, ook al werd dit nergens expliciet
vermeld.

De infrastructuur van Bethesda door de jaren heen
Toen Bethesda in 1899 haar eerste patiënt opnam was er nog niet veel aanwezig. De
kerk en de zendelingenwoning stonden er al, vanwege de eerdere evangelisatieplannen.
Er waren in ieder geval twee huisjes voor leprapatiënten aanwezig, die ieder vier
patiënten konden herbergen. Uitgebreide informatie over wat er wel en niet aanwezig
was, is in de bronnen niet aanwezig.
Al snel werd er veel gebouwd. Over wat er precies wel en niet gebouwd werd, in
de eerste jaren valt helaas niet veel te vinden. Over werkzaamheden in een latere
periode, vanaf 1908 is wel informatie te vinden. Hieronder volgt een selectie van de
gegevens.
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Bethesda 1901 Een der eerste patiëntjes Louisa Rens met haar pas ontvangen Hollandse kleding en
pop
(Foto uit het boekje Bethesda, uitgave van de Vereniging Bethesda, 1959)

In 1908 werden twee grote, nieuwe bouwwerken neergezet: het ene was het
diaconessenhuis, het Emmahuis. Het andere grote gebouw was de keuken. Ook werd
er in 1908 een groot aantal nieuwe patiëntenwoningen bijgebouwd (BHW 1908 (9)
135-136). Deze grote groei in patiëntenwoningen had
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een herstructurering van Bethesda tot gevolg. Men ging een aparte mannen en een
aparte vrouwenafdeling maken, gescheiden door een sloot. Zelfs na de verbouwingen
van 1908 was het mannenverblijf te klein, er woonden in 1908 twintig mannen in
plaats van vijftien waar het op berekend was. In de periode van de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) is er niets gerepareerd of bijgebouwd. Er was geen geld
beschikbaar. De gevolgen waren zelfs tot 1922 merkbaar, toen men weer geld had
voor reparaties.

1926 Zuster Nellie de Borst met haar patiëntjes
(Foto uit het boekje Bethesda, uitgave van de Vereniging Bethesda, 1959)

De periode rond 1922 stond in het teken van herstelwerkzaamheden (BHW 1923
(1) 12-15). In 1925 is men begonnen met het bouwen van een nieuw kinderhuis
(BHW 1925 (4) 62). Na 1925 zijn er tot 1928 geen grote herstelwerkzaamheden
geweest of gebouwen bijgebouwd.

De patiënten op Bethesda
De meeste leprapatiënten waren in staat om mee te helpen op Bethesda. Ze hadden
een stuk bos achter de vrouwenverblijven ontgonnen en zelf ingericht als sportveld
(BHW 1918 (10) 2-5). De leprapatiënten werden niet gedwongen om te werken,
maar de meesten wilden dat graag en hadden zelf verschillende activiteiten en
werkzaamheden ontwikkeld. Op de galerij van een van de huizen was de
schoenmakerij waar de schoenen van de leprapatiënten werden gerepareerd en passend
gemaakt bij misvormde voeten. Dit werd door een groepje leprozen zelf gedaan. Er
was tevens een werkhuis voor de timmerwinkel en de blikslagerij ingericht. De
patiënten hadden hier zelfs een roeiboot gemaakt. Ze konden hiermee een eindje de
rivier op. Er werd ook aan landbouw gedaan en er werd pluimvee gehouden. Iedere
patiënt mocht negen kippen houden. Anderen verbouwden maïs en verkochten dit
weer als kippenvoer. Er werden ook bananen en groenten verbouwd die voor algemeen
gebruik aan de diaconessen verkocht werden. Sommige leprapatiënten hakten hout
in het bos en brandden houtskolen of maakten stijfsel. Dit werd ook voor algemeen
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gebruik aan de diaconessen verkocht. Het geld dat met de hierboven beschreven
arbeid werd verdiend, werd door sommigen gebruikt om hun oude moeder te
onderhouden of er werd kleding voor eigen gebruik voor gekocht of versiering voor
de kamer (BHW 1917 (3) 42-46).
Het geld dat verdiend werd, werd ook wel aan een goed doel geschonken.
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Diaconesse Catharina Brands vermelde het volgende: ‘De zieken waren erg
meevoelend en gul, een goed voorbeeld hiervan is het volgende: In 1915 werd voor
het “Steun Comité” gecollecteerd en ik (Catharina Brands) zou onder de zieken
rondgaan. Ik zag er tegenop, maar een zieke had ervan gehoord en kwam me spontaan
een gulden brengen een ander 50 cent. Anderen brachten mij eieren, bananen of
groenten om aan de diaconesse van de huishouding te verkopen. De vrouwen konden
niet zo gemakkelijk geld verdienen als de mannen. Zij konden wel kleren wassen,
maar zij verdienden nauwelijks iets. Ik kreeg nog vrij veel geld en juist van de mensen
van wie ik het niet verwachtte. Juist van degene die weinig hadden, kreeg ik veel.
Uiteindelijk had ik fl. 19,- bij elkaar verzameld’ (BHW 1917 (3) 42-46).
In 1921 werd met enige trots gemeld dat op Bethesda behalve aan de lichamelijke
kant van de zieken ook aan het geestelijk welzijn werd gewerkt. De meeste patiënten
waren protestants ofaren tijdens hun verblijf overgegaan tot het protestantisme (BHW
1921 (5) 70-72). Hieruit blijkt dat op Bethesda in ieder geval aan de bekering van
de patiënten werd gewerkt.

Dagindeling op Bethesda
De patiënten op Bethesda hadden een dagelijks ritme. Er waren verschillende
activiteiten die op een vast tijdstip plaatsvonden. Tussen deze vaste activiteiten was
er ruimte voor eigen invulling. De dag op Bethesda begon om zes uur 's ochtends.
De patiënten werden dan gebaad en verbonden. De patiënten die konden lopen,
kwamen naar de waskamer toe en de patiënten die dat niet konden, werden op hun
eigen kamer gewassen en verbonden. Vervolgens was er om zeven uur het
gemeenschappelijk morgengebed. Daarna kregen de patiënten een ontbijt. Het eten
(ontbijt, lunch en avondeten) werd door degenen die konden lopen, zelf opgebaald
en op de eigen kamer geconsumeerd. Degenen die niet konden lopen, werd het eten
gebracht. Na het ontbijt was er gelegenheid voor de patiënten om te werken of een
andere tijdsbesteding voor zichzelf te bedenken. Het muziekcorps oefende
bijvoorbeeld twee keer per week 's ochtends in de kapel. Op dinsdagochtend was er
van acht tot tien een jongelingsvereniging in de kapel onder leiding van de
leraar-directeur. Om half twaalf kregen de patiënten de lunch en daarna werd een
middagdutje gedaan. Om drie uur begonnen de middagactiviteiten weer. De patiënten
konden zelf bepalen wat ze wilden doen. Op zondag werd van drie tot vier
zondagsschool gehouden in de kapel. Om vijf uur werden de patiënten weer gebaad
en verbonden, vervolgens konden de patiënten hun avondeten ophalen. Om half
negen werd het licht uitgedaan en werd van de patiënten verwacht dat ze gingen
slapen (BHW 1900 (9) 138-145; 1917 (3) 42-46).

De diaconessen
Naast de leraar-directeur die de scepter zwaaide op Bethesda, werkten er ook nog
diaconessen, protestantse pleegzusters die het verplegen als liefdewerk verrichtten
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en die eigenlijk al het lichamelijk werk verrichtten. De patiënten op Bethesda werden
verzorgd door deze diaconessen. De diaconessen op Bethesda werkten bijna dag en
nacht voor de patiënten. Het werk met de
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leprapatiënten was lichamelijk erg zwaar, omdat de patiënten constant lichamelijke
verzorging nodig hadden. Bovendien had men op een grote hoeveelheid patiënten
maar heel weinig diaconessen. Toen in 1899 de eerste patiënt werd opgenomen was
er slechts één diacones op Bethesda aanwezig. In 1906 waren dit er drie en in 1918
vier. In 1918 was de taakverdeling als volgt: Twee diaconessen verpleegden de
vrouwen en één de mannen, de vierde hield zich bezig met huishoudelijk werk. (BHW
1906 (4) 49-50 & 1918 (10) 2-5).

Het nieuwe Kinderhuis in Oud-Bethesda
(Foto uit het boekje Bethesda, uitgave van de Vereniging Bethesda, 1959)

De diaconessen hadden hun eigen zusterhuis waarin zij woonden, het Emmahuis.
Het merendeel van de diaconessen, die op Bethesda werkte, was afkomstig van het
Emmaus hospitaal uit Niesky, destijds gelegen in Duitsland en thans in Polen. Dit
Emmaus hospitaal was een onderdeel van het zendingswerk van de evangelische
broedergemeente. De diaconessen op Bethesda waren ondergeschikt aan het
moederhuis van het Surinaams zendingsbestuur (BHW 1922 (4) 65-66). Als een
diacones trouwde betekende dit meteen dat zij ook stopte met werken. Het was niet
toegestaan om als getrouwde diacones op de leprozerie te werken, tenzij de diacones
trouwde met iemand die er ook werkte. Dit was niet mogelijk, want de enige man
die er werkte was de leraar-directeur (BHW 1908 (9) 135-136).
Voor bepaalde diaconessen was de werkdruk misschien aan de hoge kant. De
afgelegen positie van Bethesda was natuurlijk zwaar voor de patiënten, maar ook
voor de mensen die op Bethesda werkzaam waren. In jaargang 1910 is in Berichten
uit de Heiden Wereld te lezen dat een van de diaconessen in het krankzinnigeninstituut
in Paramaribo was opgenomen (BHW 1910 (9) 138).

Financiën
Bethesda kon zich voor tweederde deel financieel bedruipen met overheidssubsidies
en de inkomsten uit de handel van Kersten &. CO, het warenhuis van de
broedergemeente in Paramaribo. De vraag waar het overige éénderde deel vandaan
kwam kan helaas niet beantwoord worden met de gegevens die
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voor dit onderzoek zijn bestudeerd. De overige éénderde bestaat uit een bedrag van
ongeveer 333.000 gulden. Duidelijk is wel dat het Zeister Zendingsgenootschap niet
de volledige restsom met geld heeft opgebracht.
Over de jaren heen zijn er verschillende giften aan Bethesda gegeven. Hieronder
worden enkele voorbeelden parafraserend weergegeven. Er wordt een representatieve
selectie uit de gegevens getoond die tussen 1899-1928 in de Berichten uit de Heiden
Wereld werden weergegeven.
Dankzij giften uit Nederland en Amerika kon er een kapel, verbrandingsoven en
meerdere woningen voor de leprapatiënten bijgebouwd worden (BHW 1904 (9)
132-146). Op Bethesda ontving men regelmatig giften uit Buffalo in de Verenigde
Staten, zoals in 1908 toen er een kist met linnen, verband en andere benodigdheden
Buffalo arriveerde (BHW 1908 (7) 106-110). Er werden ook giften uit Suriname
ontvangen, al waren dit meestal minder grote en minder frequente giften. Zoals de
éénmalige gift van de Surinaamse Bank. Deze vierde in 1915 haar vijftigjarig bestaan.
Ter ere van die gelegenheid heeft zij 250 gulden aan Bethesda geschonken (BHW
1916 (11) 80-84). Zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er giften vanuit Europa
ontvangen. De Engelse vereniging Mission to Lepers zond een bedrag van fl. 293,75.
Dit is zeer opvallend omdat deze Engelse vereniging vooral instellingen in de Engelse
koloniën hielp. Vanuit Duitsland werd fl. 252,20 ontvangen. Het meeste geld kwam
echter uit Nederland. Het Centraal Comité bracht in 1915 een bedrag van fl. 3.908,voor Bethesda bijeen.
Er was niet alleen financiële maar ook materiële steun, zoals bijvoorbeeld het
volgende: namens de Haagse zwachtelbond werd in Suriname het door mevr. N.N.7
geschonken tafelkleed verloot. Na aftrek van de onkosten bracht het ongeveer fl.
130,- op (BHW 1916 (11) 80-84). De Haagse zwachtelbond stuurde met regelmaat
een kist vol zwachtels naar Bethesda. Deze zwachtels werden gemaakt van oud
linnen. Door particulieren werden ook regelmatig linnengoed en kleding aan Bethesda
geschonken.

Steun uit hogere kringen
De Protestantse Vereniging ter Verpleging van Lepralijders in de Kolonie Suriname
wist de interesse van koningin Wilhelmina te trekken en in 1896 haar ertoe te bewegen
beschermvrouwe van Bethesda te worden (Vos 1999: 48). De hoge beschermvrouwe
van Bethesda stuurde regelmatig een cadeautje, zoals in 1910 een serafine, een klein
huisorgel met registers (BHW 1910 (9) 138). Er werd steeds vanuit het koninklijk
huis veel belangstelling getoond voor het werk op Bethesda. Ter gelegenheid van de
verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1913 werd zuster
Philipinne Stuhlfau, hoofddiacones van de leprozerie Bethesda, onderscheiden met
de Gouden Eren Medaille van Oranje Nassau (BHW 1913 (10) 153).
Een andere hoogwaardigheidsbekleder, gouverneur baron Von Asbeck, kwam
onverwacht in januari 1912 met een groot gezelschap de leprozerie bezichti-

7

N.N. wordt gebruikt als de persoon anoniem wenst te blijven of als de naam onbekend is.
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gen. De gouverneur bracht geruime tijd met de patiënten door en bekeek alles zeer
nauwkeurig. Tevens kwam de bewindsman opnieuw een cadeau van H.M. de koningin
brengen: twintig mooie grote portretten van H.K.H. prinses Juliana (BHW 1912 (6)
94-97).

De eerste wereldoorlog
Suriname raakte niet direct betrokken bij de Eerste Wereldoorlog, maar het effect
van de oorlog was wel degelijk merkbaar. Het contact met Europa werd bemoeilijkt
of was soms zelfs maanden lang geheel verbroken. Het plaatselijk zendingsbestuur
had daar moeite mee, omdat er dingen besloten moesten worden die niet eerst door
het hoofdbestuur in Hernhut konden worden goedgekeurd. Omdat de andere
geldstromen vanuit Europa niet stabiel waren of tijdelijk zelfs helemaal gestopt was
men met betrekking tot de financiën grotendeels afhankelijk van de zendingsfirma
Kersten.

De kapel, 1900

Een ander groot probleem voor de zendelingen was dat men niet meer op verlof
of voor (bij-)scholing naar Europa kon. Er konden ook geen nieuwe arbeidskrachten
worden aangevoerd (BHW 1917 (11) 166-177).
In 1918 werd het effect van de oorlog op Suriname nog duidelijker. De handel lag
voor het grootste deel stil. Er waren nog grote hoeveelheden grondstoffen, die niet
verhandeld konden worden, zoals koffie, cacao en meel (BHW 1919 (1) 15). Tevens
was er een toename in diefstal, ‘heidendansen’ en schoolverzuim en een algemene
verloedering van de christelijke waarden en normen (Voullalaire geciteerd in BHW
1919 (9) 136-149).
Na de beëindiging van de oorlog kwam de financiële hulpstroom weer moeizaam
op gang (BHW 1921 (9) 31-37). De internationale positie van Duitsland en de visie
over Duitsers waren dusdanig gewijzigd dat de zending vanuit Herrnhut totaal
gereorganiseerd werd. Het hoofdbestuur in Herrnhut bleef nu alleen verantwoordelijk
voor de zending in Suriname. Zendingsactiviteiten in andere landen werden
overgedragen aan de desbetreffende landen (BHW 1919 (9) 136-149). Omdat
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Duitsland de oorlog had verloren verwachtte men vanuit dit land niet veel financiële
steun meer. Voorheen was het vooral Duits geld en arbeid die de zending in Suriname
mogelijk maakten (BHW 1919 (3) 34-35). In de tweede helft van 1918 ging de
zendingsfirma Kersten bijna failliet hetgeen desastreuze gevolgen zou hebben gehad
voor Bethesda. De financiële
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gevolgen voor Bethesda waren jaren later nog merkbaar. In jaargang 1922 verscheen
het volgende bericht in Berichten uit de Heiden Wereld: ‘De situatie voor Bethesda
en heel de zendingskolonie Suriname wordt steeds nijpender. De schuld van 1920
is nog niet gedekt en er is een nieuwe grote schuld bijgekomen’ (BHW 1922 (1) 4-5).

Zuster Philippine met later als genezen ontslagen patiënten

De financiële situatie was niet alleen voor Bethesda slecht, de hele zending in de
kolonie Suriname voelde de financiële gevolgen nog jaren later. In jaargang 1923
verschijnt het volgende bericht: ‘Sinds het uitbreken van de oorlog is er een stilstand
gekomen in het werk. Vanuit Suriname kan niet op meer financiële steun gerekend
worden, dan tot nu toe. Men hoopt op financiële steun uit het buitenland’ (BHW
1923 (4) 37-42).

Conclusie
In eerste instantie wilden de protestanten helemaal geen eigen leprozerie oprichten.
De oorspronkelijke bedoeling was om alleen een protestantse kerk en
zendelingenwoning op het terrein van de gouvernementsleprozerie Groot-Chatillion
neer te zetten. Deze nieuwbouw haalde in mijn optiek de neutraliteit van deze
leprozerie weg. Zo kon men de leprapatiënten in de ‘neutrale
gouvernementsleprozerie’ evangeliseren. Pas nadat de kerk en zendelingenwoning
er stonden, ontstond het idee om een eigen leprozerie naast de kerk en
zendelingenwoning neer te zetten. Hiervoor kreeg men de volledige steun van het
gouvernement. Zo ontstond de protestantse leprozerie Bethesda. Hiermee was ook
de leprazorg in Suriname verzuild. Naast Bethesda waren er nog Majella als katholieke
leprozerie en Groot-Chatillion als gouvernementsleprozerie. Het verschil in benadering
Bethesda en Majella was het geloof, wat soms strijd tussen de beide kerkelijke
gezindten opleverde. Ze beschuldigden elkaar dat ze patiënten van elkaar afpikten.
Majella was in dit opzicht in het voordeel omdat zij vlakbij de stad Paramaribo was
gelegen, dit in tegenstelling tot Groot-Chatillion en Bethesda, die ver buiten de stad
gelegen waren. Patiënten op Majella waren dicht bij hun familie.
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Op Bethesda werd constant gebouwd en vernieuwd. Door de tropische regens
waren de gebouwen erg onderhoudsgevoelig en men wilde ook constant uitbreiden,
om de zorg aan de patiënten te optimaliseren, of om meer patiënten-
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woningen te bouwen, zodat er meer patiënten op Bethesda opgenomen konden
worden. Deze verbouwings- en vernieuwingsprikkelingen waren afhankelijk van de
financiële situatie. Als er geld was om bij te bouwen of om op te knappen, dan
gebeurde dit ook. Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden dat van de
protestantse gemeenten de evangelische broedergemeente voor een groot deel de
touwtjes in handen had op Bethesda en dat het aandeel van de Zeister
Zendingsgenootschap hierin niet overschat moet worden. Met andere woorden: een
groot deel van de bijdrage die de evangelische broedergemeente leverde kwam
rechtstreeks vanuit Duitsland.
De verpleging en de dagelijks zorg van de patiënten op Bethesda werden bijna
volledig gedaan door leden van de evangelische broedergemeente. De leraar-directeur
was altijd lid van de evangelische broedergemeente en de verpleegkundigen kwamen
bijna allemaal uit het Emmaus hospitaal of het zusterhuis te Niesky. Beide organisaties
behoorden tot de zendelingenzorg van de evangelische broedergemeente (BHW 1922
(4) 65-66). De meeste verpleegkundigen waren van Duitse afkomst, net zoals de
leraar-directeur die de dagelijkse leiding over Bethesda had. Er is slechts één geval
bekend van een Nederlandse verpleegkundige8 in de periode 1899-1928.
De financiering van Bethesda geschiedde voor tweederde uit overheidssubsidies
en opbrengsten uit de eigen handel (de zendingsfirma Kersten), de rest van het geld
kwam uit giften. Het Zeister Zendingsgenootschap en de leden van de evangelische
gemeente waren bovendien erg fanatiek in het inzamelen van geld. Ook vanuit
Suriname zelf, de Verenigde Staten en verschillende andere Europese landen kwamen
financiële en materiële giften. (BHW 1901 (1) 1-9). Uit de financiële gegevens die
voor dit onderzoek zijn bestudeerd kan met zekerheid gezegd worden dat Bethesda
voor tweederde deel zich financieel kon bedruipen met overheidssubsidies en de
inkomsten uit de handel van Kersten. De vraag blijft echter onbeantwoord waar de
rest vandaan kwam. De rest bestaat uit een bedrag van ongeveer 333.000 gulden. Uit
de gegevens blijkt dat het Zeister Zendingsgenootschap niet de volledige restsom
met geld heeft opgebracht. De door mij bestudeerde bronnen geven geen uitsluitsel.
De Eerste Wereldoorlog had een enorme impact op Bethesda. Deze leprozerie was
financieel grotendeels afhankelijk van giften uit Europa. Als gevolg van de Eerste
Wereldoorlog werd deze giftenstroom grotendeels stopgezet. Door de naweeën van
de oorlog duurde het enkele jaren voordat de financiële hulp weer op gang kwam.
Een ander effect van de oorlog was dat de zendelingen niet meer op verlof naar
Europa konden gaan. Uit de gegevens blijkt dat ze dit verlof erg hard nodig hadden.
Een ander effect wat hier mee samenhangt is dat er geen nieuwe aanvoer van
arbeidskrachten vanuit Europa was. Dit legde een extra zware druk op de aanwezige
zendelingen. Na de oorlog werd er anders tegen de Duitse zendelingen aangekeken
en dit bemoeilijkte de zendingsactiviteiten. Met andere woorden: ook al was Suriname
niet direct bij de oorlog betrokken, de gevolgen waren heel duidelijk merkbaar voor
Suriname en ook voor Bethesda.

8

Dit is Catharina Brands zoals eerder genoemd.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

81

Geraadpleegde bronnen
Rijksarchief Utrecht:
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Jaarverslagen Berichten uit de Heiden Wereld 1899-1928. Apart uitgegeven.
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Jaarrekeningen van het Zendingsgenootschap te Zeist, 1908-1927
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William Faber
Lepra, wereldwijd
Lepra is een chronische infectieziekte veroorzaakt door de zuurvaste bacterie
Mycobacterium leprae. Deze bacterie is verwant aan de tuberculose bacterie. Het
bijzondere van de lepra bacterie is dat deze bij voorkeur gelokaliseerd is in de huid
en perifere zenuwen. En het is vanwege de gevolgen van de beschadiging van het
perifere zenuwweefsel dat lepra zo'n gevreesde ziekte is omdat deze beschadiging
aanleiding geeft tot de voor lepra zo kenmerkende misvormingen. De ziekte is
oorspronkelijk begonnen in India en heeft zich in de loop der eeuwen over de gehele
wereld uitgebreid. Inmiddels is het in vele landen weer verdwenen. Er wordt
aangenomen dat slechts een klein percentage van de mensen die besmet worden met
M. leprae uiteindelijk lepra zullen krijgen. De belangrijkste verschijnselen om de
klinische diagnose lepra te stellen, zijn de gevolgen van aantasting van het perifere
zenuwstelsel in de zin van gevoelsreacties in huidlesies en verdikte perifere zenuwen,
en het aantonen van zuurvaste bacteriën in huidschraapsels. Het type lepra dat een
patiënt heeft, hangt af van de zogenaamde cellulaire, immuunreactiviteit van de
gastheer (patiënt) ten opzichte van M. leprae. De verschillende vormen van lepra
zijn te beschouwen als een continu-spectrum, waarin verschillende typen te
onderscheiden zijn. Het bekendste classificatieschema is de vijfgroepen classificatie
van Ridley en Jopling uit 1966.

Afbeelding 1: Meest frequent aangetaste zenuwen en de plaatsen waar zij het meest verdikt zijn

Tijdens, het chronische beloop van deze infectieziekte kunnen plotseling
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episodes met heftige klinische verschijnselen ontstaan, de zogenaamde reacties.
Hiervan zijn twee typen reacties, de reversal reactie en het erythema nodosum
leprosum, het meest voorkomend. Wanneer deze reacties plaatsvinden in de perifere
zenuwen waar M. leprae gelocaliseerd kan zijn, ontstaat in korte tijd een gedeeltelijke
of volledige zenuwuitval, hetgeen vooral het geval is bij de reversal reactie. Het zijn
vooral de gevolgen van deze reacties die leiden tot de lepra patiënt niet zijn
misvormingen.

Afbeelding 2: Tuberculoide lepra. Scherp begrensde gehypopigmenteerde lesie

Voor de lepracontrole programma's heeft de WHO deze classificatie vereenvoudigd
in drie groepen, waarbij alleen gelet wordt op het aantal huidlesies en waarvoor
verschillende therapieschema's gelden. Recentelijk in februari 2002 is de Technical
Advisory Group van de WHO bijeengekomen en deze heeft geadviseerd alle lepra
patiënten op éénzelfde behandelingsschema te zetten.

Afbeelding 3: Lepromateuze lepra. Diffuse infiltratie van de gehele huid
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Besmettelijkheid van lepra
Ongeveer 83% van de patiënten leven thans in slechts zes landen, te weten India,
Brazilië, Myanmar, Mozambique, Madagascar en Nepal. Sinds 1982 wordt een
effectieve lepra therapie toegepast (Chemotherapy for leprosy control programmes,
1982). Daar de ziekte van mens tot mens overgebracht wordt, was de hypothese dat
het aantal nieuw ontdekte lepra patiënten van zelf af zou nemen wanneer alle lepra
patiënten deze behandeling zouden krijgen. Het aantal nieuwe patiënten per jaar
neemt echter niet af. 2001 was zelfs een van de jaren met het hoogste aantal, namelijk
760.000. De WHO heeft in 1985 gesteld dat lepra als gezondheidszorg probleem in
het jaar 2000 geëlimineerd zou zijn: dit werd gedefinieerd als minder dan één patiënt
per 100.000 inwoners. Dit is niet gelukt en nu is dit doel uitgesteld tot 2005. (The
final push towards elimination of leprosy, 2000).
Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat patiënten in een vroeg stadium
gediagnostiseerd worden, dat zij op de juiste wijze geclassificeerd en behandeld
worden en dat geprobeerd wordt die contactpersonen te identificeren die een kans
maken lepra te ontwikkelen. Echter, er is berekend dat het tenminste 6,5 jaar en
mogelijk meer dan 20 jaar zal duren om de overdracht van lepra met 50% te
verminderen. Er zullen dus gedurende vele jaren nog
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grote aantallen lepra patiënten ontdekt worden. Dit betekent dat het van het grootste
belang is dat lepra controle activiteiten volgehouden worden.
Lepra is te beschouwen als een besmettelijke ziekte. Maar er wordt aangenomen
dat slechts een klein percentage van de mensen die besmet worden met M. leprae
uiteindelijk lepra zullen krijgen. Na infectie met M. leprae zullen bij het grootste
deel van de mensen de bacteriën opgeruimd worden zonder dat er enige (ziekte)
verschijnselen ontstaan. Na een periode die in het algemeen 2-5 jaar duurt ontstaan
de eerste ziekteverschijnselen, maar soms duurt dit wel 15 jaar zoals wij onder andere
weten van patiënten die vanuit Suriname naar Nederland gekomen zijn. Patiënten
kunnen dan een onopvallende huidafwijking krijgen met een licht verminderde
pigmentatie, de zogenaamde indeterminate lepra lesie. Indien geen behandeling
ingesteld wordt geneest het merendeel van deze lesies spontaan zonder verdere
gevolgen voor de patiënten. Slechts bij een klein gedeelte van deze patiënten
ontwikkelen zich de verschillende vormen van lepra.
De belangrijkste criteria om de klinische diagnose lepra te stellen zijn:
• Sensibiliteitsverlies (gevoelsverlies) in huidlesies
Sensibiliteitsverlies kan aangetoond worden bijvoorbeeld door middel van het
strijken met een watje over de huid of door de zogenaamde Semmes-Weinstein
filamenten. Dit zijn draadjes van verschillende dikte die een bepaalde druk op
de huid uitoefenen. Op deze wijzen is de gevoelsvermindering in de huidlesies
vast te stellen.
• Verdikte perifere zenuw(en).
Een aantal perifere zenuwen zijn bij voorkeur aangedaan, en zijn op specifieke
plaatsen het meest verdikt. (Zie afbeelding 1). Het aantonen van zuurvaste
bacteriën, door middel van specifieke kleuringen, van zogenaamde ‘skin smears’.
Dit zijn uitstrijkjes die gemaakt worden nadat in de huid met een mesje
oppervlakkige sneetjes zijn aangebracht waarna weefselvocht op een glaasje
uitgestreken wordt, en na een speciale kleuring op zuurvaste bacteriën waarmee
onder de microscoop de aanwezigheid van de lepra bacterie onderzocht kan
worden.
In de praktijk kan zeventig procent van alle lepra patiënten gediagnostiseerd worden
op basis van huidlesies met sensibiliteitsverlies. Echter, dertig procent van de patiënten
waaronder de zogenaamde multibacillaire patiënten presenteren zich niet op deze
wijze (Diagnosis and classification of leprosy, 2002).

Classificatie
Er zijn verschillende vormen van lepra. In 1966 hebben Ridley en Jopling een
classificatie systeem van lepra patiënten opgesteld, gebaseerd op de mate van
immuniteit die de patiënt ten opzichte van M. leprae ontwikkeld hebben.
Daar M. leprae een intracellulair micro-organisme is, dat wil zeggen dat het door
cellen van het immuun systeem gefagocyteerd (=opgegeten) wordt, wordt de immuun
reactiviteit bepaald door de zogenaamde cellulaire immuniteit. Deze indeling wordt
vastgesteld op klinische, histopathologische en bacteriologische criteria.
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Klinische criteria zijn de vorm en de hoeveelheid van de huidlesies, en de mate
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van beschadiging van het perifere zenuwstelsel. Histopathologisch wil zeggen dat
er een stukje huid, zogenaamd huidbiopt, onder de microscoop bekeken wordt en
daarin de verschillende vormen van lepra te herkennen zijn. Bacteriologisch wil
zeggen dat in de skin smears of in de huidbiopten onder de microscoop de
aanwezigheid, en het aantal bacteriën geteld wordt. In afnemende mate van immuun
reactiviteit is het lepra spectrum onderverdeeld in in vijf groepen: TT (tuberculoid),
BT (borderline tuberculoid), BB (borderline), BL (borderline lepromateus) en LL
(lepromateus).
Patiënten met TT lepra hebben één of twee lesies, die in het algemeen
gehypopigmenteerd, dat wil zeggen lichter van kleur zijn, en met een verheven rode
rand er omheen (zie afbeelding 2). Het gevoel in de lesie is duidelijk verminderd. Er
kunnen één of twee zenuwen verdikt zijn, met functieverlies. Bij BT lepra zijn er
meer lesies, zowel in de huid als in de zenuwen. Ze zijn asymmetrisch over het
lichaam verdeeld. Er is ook hier hypopigmentatie in het centrum, maar de rode rand
er omheen is dikker, en vaak zijn er kleine sateliet lesies omheen. Er is gevoelsverlies
in de huidlesies. Meerdere zenuwen kunnen verdikt, en ook wel pijnlijk zijn. In het
algemeen worden enkele bacteriën gevonden in skin smears of huidbiopten. De
hoeveelheid bacteriën wordt berekend volgens de zogenaamde Bacteriële Index (BI)
van geen, dat wil zeggen BI: 0, tot zeer veel, dat wil zeggen BI: 6.
BB. lepra heeft twee verschillende typen huidlesies: lesies met een brede rode
rand en lesies met een gewelfd oppervlak. Er is weinig tot geen gevoelsverlies in de
lesies. Meerdere zenuwen kunnen verdikt zijn. Er wordt een matig aantal bacteriën
(BI: 3-4) bij onderzoek gevonden.
BL lepra is een verder gedissemineerde ziekte: er zijn veel lesies waarbij een
duidelijke tendens tot symmetrische verdeling over het lichaam gevonden wordt. De
kleur van de lesies kan gehypopigmenteerd, rood of gehyperpigmenteerd zijn. De
lesies varieren van vlakke tot circumscripte en soms grotere zwellingen. Ook hier is
gevoelsverlies in de huidlesies gering of afwezig. Ook de zenuwen kunnen
symmetrisch verdikt zijn. Bij onderzoek worden veel leprabacteriën (BI: 4-6)
gevonden. De LL patiënt heeft een huid die vrijwel geheel of geheel aangedaan is
in de zin van circumscripte verdikkingen tot een gegeneraliseerde verdikking. Vooral
in het laatste geval zijn deze patiënten moeilijk te herkennen omdat de huid in zijn
totaliteit geleidelijk dikker wordt (zie afbeelding 3). In de huidlesies zelf is er geen
gevoelsverlies, maar door de langdurige symmetrische beschadiging van
zenuwweefsel wordt wel gevoelsverlies in het gebied overeenkomend met handschoen
en sokken, de zogenaamde glove and stocking anaesthesia gevonden. Ook zijn de
perifere zenuwen symmetrisch verdikt. De huid zit stampvol met M. leprae dat wil
zeggen met de hoogste BI=6. Omdat deze classificatie bewerkelijk is; er moet onder
andere een huidbiopt afgenomen worden, wordt deze toegepast in meer
gespecialiseerde klinieken, en wordt met name ook gebruikt bij wetenschappelijk
onderzoek.
Er bestaat een inverse relatie tussen het aantal bacteriën, de zogenaamde bacteriële
load, dat de patiënt bij zich draagt en zijn weerstand tegen de ziekte. Dit betekent
dat bij afname van de cellulaire immuun reactiviteit de bacterie zich gemakkelijker
kan vermenigvuldigen. Dus bij patiënten aan de
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lepromateuze kant van het lepra spectrum kan de bacterie gemakkelijker en in grotere
getale aangetoond worden. Terwijl bij patiënten aan de tuberculoide kant van het
spectrum geen of zeer weinig bacteriën gevonden worden. Het bijzonder van M.
leprae is dat het in zeer groot aantal bij de patiënt aanwezig kan zijn zonder dat hij
daar ernstig ziek van is. Zo kan een lepromateuze patiënt wel één kilogram lepra
bacteriën bij zich dragen zonder dat zijn algemene gezondheid hier veel schade van
ondervindt.
In principe maken alle leprapatiënten ook antilichamen tegen M. leprae, en de
productie hiervan neemt toe bij afname van de cellulaire immuun reactiviteit. Deze
antilichamen spelen geen rol bij de weerstand van de patiënt tegen de infectie.
Antistoffen tegen een M. leprae-specifieke kapsel antigeen phenolisch glycolipide I
(PGL I) heeft een relatie met de hoeveelheid bacteriën die de patiënte bij zich draagt.
En het bepalen van deze antistoffen in het bloed van de patiënt kan gebruikt worden
bij de diagnostiek, en de follow-up van die patiënten waarbij deze antistoffen
aangetoond zijn (Klatser 1989).

Reacties
Tijdens het chronische beloop van deze infectieziekte kunnen plotseling episodes
met heftige klinische verschijnselen ontstaan, de zogenaamde reacties. Hiervan zijn
twee typen reacties, de reversal reactie en het erythema nodosum leprosum, het meest
voorkomend. Reversal reactie treedt op bij ongeveer 30% van alle lepra patiënten.
Het is een reactie op de aanwezigheid van de lepra bacterie. De meeste reacties treden
op tijdens de behandeling, wanneer de bacterie door de medicatie gedood wordt en
in kleine delen, zogenaamde antigenen, uiteenvalt waarop het immuun systeem van
de patiënt reageert. Overigens kan deze reactie ook optreden voordat de patiënt
behandeld is en ook na, tot soms vele jaren, beëindiging van de behandeling.
Deze reactie uit zich in het plotseling opzwellen van de bestaande huidlesies,
waarbij het ook lijkt alsof er nieuwe lesies bijkomen. Dit laatste is het gevolg van
zwelling van huidlesies die tot dan toe niet zichtbaar waren. Soms uit het zich alleen
als zwelling, vooral van handen en voeten. Deze reactie gaat meestal gepaard met
een reactie van één of meer zenuwen. In dat geval bemerkt patiënt gevoelverlies van
de huid, hetgeen gepaard kan gaan met spierzwakte, in dat gebied dat door de zenuw
geinnerveerd wordt. De zenuwen zijn in dat geval ook verdikt en pijnlijk. Indien dit
niet snel behandeld wordt, kan in enkele dagen volledig functieverlies van één of
meer zenuwen optreden. En deze behandeling met ontstekingsremmers moet enkele
tot soms vele maanden volgehouden worden.
Het erythema nodosum leprosum wordt gevonden bij patiënten die grotere
hoeveelheden bacteriën bij zich dragen. Het is een ander soort reactie dan de reversal
reactie. Het is gekenmerkt door het optreden van pijnlijke circumscripte zwelling in
de huid, zogenaamde noduli, vooral van armen en benen. De patiënten hebben vaak
koorts, voelen zich ziek, en kunnen klachten hebben van pijnlijke gewrichten, en
pijnlijke ontstoken ogen, zogenaamde iridocyclitis. In tegenstelling tot de reversal
reactie, die in het algemeen maar één keer optreedt heeft het erythema nodosum
leprosum veel meer een episodisch karak-
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ter dat vele jaren kan duren. Ook hier treedt een zenuwontsteking op die minder
heftig is maar op den duur ook tot ernstige zenuwuitval verschijnselen kan leiden.
Het zijn veelal de gevolgen van de reacties die leiden tot de kenmerkende
misvormingen van de lepra patiënt.
In 1987 heeft de WHO (WHO Expert Committee on Leprosy, 1988) een
vereenvoudigde classificatie geïntroduceerd voor de veld situatie in de controle
programma's. Patiënten werden onderscheiden in zogenaamde paucibacillaire (PB)
lepra; dat zijn patiënten waarbij geen bacteriën in skin smears aantoonbaar waren;
en multibacillaire (MB) lepra waarbij bacteriën in skin smears aantoonbaar waren.
Dit was al een vereenvoudiging van een eerder ingevoerd classificatie schema waarbij
patiënten met een bacteriële index (BI) van 2 of minder als PB, en met een BI van
hoger dan 2 als MB geclassificeerd werden (WHO Expert Committee on Leprosy
1982). De bacteriële index is een scoringssysteem voor het aantal lepra bacteriën in
skin smears of huidbiopten, lopend van 0 tot 6; waarbij 0 geen bacteriën en 6 meer
dan 1000 bacteriën per gezichtsveld onder de microscoop, betekent. Voor deze twee
groepen bestonden aparte therapie schema's.
In 1997 werd deze klinische classificatie verder vereenvoudigd (WHO Expert
Committee on Leprosy, 1998) (zie tabel 1).
Tabel 1: Klinische classificatie voor controle programma's (WHO 1998)
Paucibacillaire lepra: één huid lesie
Paucibacillaire lepra: 2-5 huid lesies
Multibacillaire lepra: meer dan 5 huid lesies
Opvallend is dat de diagnose nu alleen nog maar gesteld wordt op het aantal
huidlesies, dus ook niet meer op de aanwezigheid van verdikte zenuwen. En dat ook
het bacteriologisch criterium van de het onderzoek van de skin smear geheel verlaten
is. Voor deze 3 groepen patiënten zijn tevens aparte therapieschema's vastgesteld, te
weten voor PB patiënten met één lesie een éénmalig behandeling met ROM (=
rifampicine, ofloxacine, minocycline); voor PB patiënten met 2-5 lesies gedurende
zes maanden multiple drug treatment (MDT) met DDS dagelijks en rifampicine één
keer per maand, en voor MB patiënten, dat wil zeggen meer dan 5 lesies gedurende
één jaar (in het verleden was dit twee jaar) MDT met DDS dagelijks, rifampicine
één keer per maand, en clofazimine dagelijks en tevens éénmaal per maand.
In februari 2002 kwam de WHO Technical Advisory Group bijeen die de
zogenaamde accompanied MDT (AMDT) (Third Meeting of WHO Technical
Advisary Group, 2002) voorstelde. Dit voorstel houdt in dat voor alle patiënten lepra
éénzelfde zes maanden durende MDT voor geadviseerd wordt; dit zou betekenen
dat alle patiënten een MB behandeling met DDS, rifampicine en clofazimine zouden
krijgen. Bovendien dat deze volledige behandeling aan de patiënt in de vorm van
zes blister packs (voor iedere maand één) meegegeven wordt. Dit zou in feite
betekenen dat de patiënt maar één keer gezien hoeft te worden, en wel alleen op het
moment dat de diagnose lepra gesteld
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wordt. Wanneer dit voorstel uitgevoerd zou worden betekent dat veel patenten een
uitgebreidere behandeling gaan krijgen dan voor hun vorm van lepra nodig is, namelijk
de PB patiënten, maar aan de andere kant patiënten met een hoge BI, dus met veel
bacteriën slechts een half jaar behandeld zouden worden met grotere kans op een
recidief van de ziekte na het staken van de therapie. Bovendien wordt geacht dat de
patiënt, wanneer er problemen zijn op eigen initiatief hulp zou gaan zoeken. Dit
betreft bijvoorbeeld de reacties maar ook problemen ten gevolge van de
zenuwbeschadiging, zoals complicaties van een ongevoelige voet. Het is onmogelijk
te verwachten dat een patiënt al deze informatie tijdens één consult gegeven wordt.
En zeker niet dat een patiënt al deze informatie op waarde weet te schatten en kan
onthouden, en dan adequaat actie kan ondernemen. Tegen dit voorstel is veel kritiek
gekomen, waarna werd besloten dat dit eerst in onderzoeksprogramma's getest en
geëvalueerd moest worden.
Hoewel er grote vooruitgang geboekt is op het gebied van de lepra bestrijding, en
dat betreft vooral de huidige therapie vormen waarbij patiënten met een combinatie
van medicijnen behandeld worden, en niet meer gedurende vele jaren maar maximaal
één (soms twee) jaar, zijn er nog grote problemen te overwinnen. In tegenstelling tot
de verwachting blijft het aantal nieuwe patiënten dat jaarlijks ontdekt wordt op
hetzelfde hoge niveau en lijkt eerder toe dan af te nemen. De huidige trend is om de
lepra bestrijdingsprogramma's steeds meer te integreren in bredere gezondheidszorg
programma's zoals bijvoorbeeld de tuberculose bestrijdingsprogramma's of meer
algemene gezondheidsdiensten. Het gevaar bestaat dat in dergelijke omstandigheden
de specifieke kennis van lepra zal verdwijnen, met als gevolg dat de diagnose lepra
kan minder accuraat gesteld zal kunnen worden. En dit is vereist voor de volgende
aspecten van lepra, te weten (Diagnosis and classification of leprosy, 2002):
1e voor epidemiologische doeleinden om het exacte voorkomen van
patiënten met lepra vast te kunnen stellen,
2e voor de behandeling en begeleiding van de individuele patiënt omdat
patiënten met verschillende vormen van lepra een verschillende
medicamenteuze behandeling krijgen en omdat verschillende complicaties
kunnen optreden bij patiënten met verschillende vormen van lepra,
3e ter voorkoming van misvormingen die het gevolg zijn van zenuw
beschadiging.
Wanneer bovendien de diagnose lepra niet gesteld wordt bij personen die wel aan
lepra lijden zal de transmissie gecontinueerd worden en in geval van de individuele
patiënt leiden tot ernstiger lijden dan nodig is omdat de ziekte zich zal uitbreiden en
de zenuwbeschadiging zich in de loop van de tijd zal verergeren. Eenmaal bestaande
zenuwbeschadiging is in het algemeen permanent en verbetert in het algemeen niet
tijdens de behandeling. Wanneer de diagnose lepra gesteld wordt bij personen die
wel aan lepra lijden leidt het tot onnodige behandeling en onnodige stigmatisering,
en dit laatste is een belangrijk kenmerk van lepra.
De WHO heeft een nieuwe definitie van een lepra patiënt vastgesteld, waarbij
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een lepra patiënt gedefinieerd wordt als iemand die medicamenteuze behandeling
voor lepra krijgt. Dat heeft in de praktijk betekend dat alle patiënten die geen
medicamenten meer kregen uit de registratie verwijderd zijn, en dat op die wijze het
aantal lepra patiënten, de zogenaamde prevalentie, enorm verminderd is en het lijkt
dar het lepra probleem sterk verminderd is. Onder de patiënten die nu niet meer als
lepra patiënt geregistreerd zijn, bevinden zich ook de vele patiënten met de blijvende
gevolgen van zenuwuitval. Geschat wordt dat er zo'n 1 tot 1,5 miljoen patiënten zijn
met voetproblemen ten gevolge van lepra. En het is juist deze groep van patiënten
die, vaak levenslange, begeleiding nodig hebben. Het is dan ook van het grootste
belang dat specifieke kennis op het gebied van de lepra nog gedurende vele jaren
behouden blijft
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Annemarieke Blom
Angst voor lepra
Lepra was lange tijd niet alleen een medisch, maar ook een groot sociaal probleem
dat tot uitsluiting van leprapatiënten leidde. Deze sociale uitsluiting was het gevolg
van een stigma dat op (ex-)leprapatiënten rustte. In mijn onderzoek naar het stigma
en de culturele duiding van de ziekte lepra in Paramaribo, dat ik tussen augustus
2001 en januari 2002 ter afsluiting van mijn studie culturele antropologie uitvoerde,
heb ik onderzoek gedaan naar de heersende opvattingen over lepra en ben ik nagegaan
hoe deze leidden tot stigmatisering.1 In dit artikel behandel ik het stigma van lepra
door in te gaan op de belangrijkste oorzaken van het verschijnsel. Tevens wil ik laten
zien hoe de doorwerking van het stigma en de hiermee samenhangende sociale
uitsluiting de laatste vijftig jaar is afgenomen.

Inleiding
‘Als kind speelde ik vaak voetbal met de patiënten van de leprozerie Bethesda. Toen
mijn moeder dit ontdekte, kreeg, ik ontzettend op mijn kop, omdat ik iedereen zou
kunnen besmetten. Ik moest een bad nemen met lysol (sterk ruikend
ontsmettingsmiddel). Daardoor vervelde mijn rug en dat deed veel pijn.’ Dit vertelde
mijnheer Baarzorg, een persoon die ik in Suriname over lepra interviewde. De angst
voor leprapatiënten zat daarna bij hem, evenals bij vele anderen, diepgeworteld.

1

In mijn afstudeerscriptie richtte ik mij vooral op de sociaal-culturele betekenis van lepra en
het stigma dat wordt verbonden aan de ziekte in Paramaribo. Mijn onderzoekspopulatie
bestond uit drie groepen informanten. De eerste groep van de onderzoekspopulatie werd
gevormd door tien sleutelinformanten (leeftijd tussen 42 en 63 jaar) die bijzondere kennis
van lepra of van de Surinaamse cultuur hadden. De tweede groep bestond uit zestien mensen
tussen 20 en 87 jaar die lepra hadden of ooit aan deze ziekte hadden geleden. De derde groep
van de onderzoeks-populatie bestond uit tien Creoolse mensen in de leeftijd van 21 tot 73
jaar die nooit lepra hadden gehad en daar ook in hun directe omgeving weinig waren
geconfronteerd.
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De angst voor lepra heeft lange tijd een grote impact gehad onder de Surinaamse
bevolking. Nog steeds wordt lepra in Suriname in verband gebracht met de
afzondering van melaatsen in de bijbel, ernstige verminkingen, angst voor besmetting
en een vloek of straf van God. De ziekte heeft een zeer negatieve gevoelswaarde,
ondanks het feit dat veel mensen zich realiseren dat lepra tegenwoordig kan worden
genezen en niet tot verminkingen hoeft te leiden.
Binnen de culturele antropologie wordt lepra tot het domein van de medische
antropologie gerekend. Binnen die subdiscipline staat de invloed van cultuur op de
beleving van en de opvattingen over gezondheid centraal. Volgens dit uitgangspunt
heb ik onderzocht wat in Suriname de opvattingen en ideeën over lepra waren en of
deze tot stigmatisering hebben geleid. Ik hield over dit onderwerp diepte-interviews
met drie verschillende groepen mensen van hoofdzakelijk Creoolse afkomst2. De
eerste onderzoeksgroep bestond uit mensen die ooit lepra hebben gehad. Ik duid ze
hier aan als ex-leprapatiënten. Velen van hen hebben tor de jaren zeventig van de
twintigste eeuw afgezonderd geleefd in een leprozerie. Daarnaast interviewde ik
mensen die nooit lepra hebben gehad en hiermee in hun directe omgeving weinig
waren geconfronteerd. De derde groep bestond uit informanten die bijzondere kennis
van lepra of van de Surinaamse cultuur hebben, zoals artsen en mensen werkzaam
bij de Esther Stichting3. Eén van de doelstellingen van mijn onderzoek was na te
gaan of er verschillen bestonden in de opvattingen over lepra tussen deze drie groepen.
Op mijn onderzoek werd zowel in Nederland als in Suriname vaak verbaasd en
soms zelfs geschrokken gereageerd. In Nederland keken veel mensen ervan op dat
lepra in Suriname nog steeds voorkomt. In Suriname reageerden sommige mensen
vol afschuw als zij hoorden over de keuze van mijn afstudeeronderzoek. Het noemen
van het woord lepra leidde er in eerste instantie vaak toe dat mensen hiervoor andere,
Surinaamse benamingen noemden. Lepra kreeg geregeld negatief geladen termen
zoals bwasi (lepra) en kokobe (kromme vingers) toebedeeld. Bij het uitspreken van
kokobe kromden mensen soms hun vingers, waarbij ze een verkrampt (‘vies’) gezicht
trokken. Deze termen, net als de scheldwoorden kwenten of takrusiki (lelijke, kwade
ziekte), illustreren dat lepra een medisch probleem is met belangrijke sociale effecten.
Mensen met lepra worden anders en afwijzend behandeld. Deze behandeling houdt
nauw verband met het begrip stigma.

Stigma
Het begrip stigma stamt uit de Griekse oudheid. Het betekende letterlijk brandmerk
of merkteken. Een stigma diende om criminelen, slaven en andere

2

3

Voor het onderzoek heb ik de Creoolse bevolkingsgroep gekozen, omdat lepra relatief veel
voor zou komen onder deze groep. Creolen hebben tevens de langste leprageschiedenis in
Suriname. Het kiezen van slechts één groep kwam ook door tijdgebrek, omdat het bestuderen
van de invloed van de verschillende culturen van Suriname op het stigma van lepra te
tijdrovend zou zijn.
De Esther Stichting biedt woongelegenheid en verzorging aan ex-leprapatiënten.
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afwijkenden te kunnen onderscheiden van ‘normale mensen’. Door de eersten te
stigmatiseren, konden de laatsten hen in het openbaar mijden. Later in de geschiedenis
(christelijke tijden) heeft het begrip nog twee andere betekenissen gekregen. De
eerste betekenis duidde op de fysieke tekenen van goddelijke genade, geïnterpreteerd
als de wonden van Christus, die bij mensen verschenen. In de tweede betekenis werd
de term stigma gehanteerd voor het symptoom van een fysieke kwaal4 (Goffman
1971). In de sociale wetenschappen kreeg het begrip stigma een bredere betekenis,
namelijk van een sociaal ‘brandmerk’, waarbij zowel fysieke, culturele, religieuze
en sociaal-economische kenmerken tot stigmatisering kunnen leiden. In mijn
onderzoek hanteer ik de definitie van Goffman (1971: 10): Een stigma is elke
lichamelijke toestand, persoonlijke eigenschap of gedragskenmerk dat in hoge mate
degraderend is. In elke cultuur bestaan opvattingen over wat normaal en wat
afwijkend is. Een stigma kan een gevolg zijn van een bepaalde angst die mensen
hebben voor soortgenoten die afwijken. Het kan ontstaan, omdat mensen het gevoel
hebben dat het goed functioneren van hun sociale groep wordt bedreigd (zie Neuberg
et al. 2000). Mensen die lepra hebben of hebben gehad, wijken af van doorsnee
personen. Wordt iemand met dit kenmerk van (ex-)leprapatiënt vervolgens als
minderwaardig beschouwd, dan is er sprake van een stigma. Hoe de (vaak irreële)
angst voor lepra in Suriname tot stigmatisering heeft geleid, zal ik hieronder
bespreken.

Verklaringen voor lepra
Allereerst ben ik nagegaan welke verklaringen informanten geven voor de ziekte
lepra. Deze verklaringen bleken onder sterke invloed te staan van religieuze, culturele
en geneeskundige factoren, die op verschillende manieren met elkaar worden
gecombineerd. Ik wil dit illustreren aan de hand van een voorbeeld.
Mijnheer Kruin, een ex-leprapatiënt die ik interviewde, vertelde: ‘Vroeger werd
gezegd dat lepra een vloek is, door de duivel veroorzaakt. Ik denk dat ook. In de
bijbel staat “bezoek de misdaad der vaderen aan de kinderen tot het derde, vierde
geslacht”5. Dus misschien is het zo, dat lepra een straf is voor een misdaad die een
voorouder van enkele generaties terug heeft gepleegd. Je kunt lepra dus erven, niet
in medische zin, maar in een spirituele of geestelijke zin. Als een voorouder iets
verkeerds heeft gedaan, kan God zich wreken. Men noemt dat meki kunu (letterlijk:
vloek voortbrengen, maken). Je hebt iets gedaan dat navolging gaat krijgen. Ook
personen kunnen zich wreken door lepra te veroorzaken. Zo kan een persoon een
hele generatie laten lijden. Medicijnen helpen dan soms ook niet, omdat er andere
krachten in het spel zijn.’ Uit dit voorbeeld blijkt dat mijnheer Kruin de verklaring
voor lepra zoekt in de bijbel, maar deze tegelijk in verband brengt met wat genoemd
wordt een

4
5

In die betekenis werden de mutilaties als gevolg van lepra door enkele informanten letterlijk
stigma's genoemd.
Deze uitspraak van mijnheer Kruin is afgeleid van het boek Exodus (20:6) van het Oude
Testament van de bijbel.
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kunu, een vloek. Een kunu kan op een familie of persoon rusten en tot ziekten,
handicaps of ongelukken leiden. Een kunu kan het gevolg zijn van eigen daden, maar
ook automatisch overgaan van generatie op generatie. Volgens de geïnterviewden
geloven vooral Marrons6 in kunu, maar ook onder de Creolen in Paramaribo heeft
het fenomeen betekenis. Behalve het resultaat van een kunu kan lepra ook een straf
zijn van een winti (geest) of een gevolg van het overtreden van een taboe. Doorgaans
gaat het om het overtreden van een voedseltaboe, treef7 genoemd, welke tot allergie
kan leiden. Een bonuman (medicijnman) stelt dan vast wat je niet mag eten of deze
kennis openbaart zich in de dromen van oudere vrouwen. Volgens sommigen kan
het eten van je treef lepra veroorzaken of verergeren. Speciale trefen van lepra zijn
rundvlees, varkensvlees, schildpad, ongeschubde vis (gratfisi), gordeldier (kapasi)
en ‘bosvlees’ (‘wild’). Het is tevens taboe eten te nuttigen dat bereid is door een
menstruerende vrouw. Dergelijk voedsel vermindert je weerstand, waardoor boze
geesten meer invloed hebben en een ziekte als lepra op de loer ligt. Treef als verklaring
van lepra is niet alleen een opvatting van vroeger. Ook een aantal jonge
ex-leprapatiënten suggereerde dat treef de oorzaak was van hun ziekte. Volgens
mijnheer Kruin kunnen ook individuele personen lepra veroorzaken uit jaloezie of
vanwege ruzie. Een dresiman (genezer) vertelde mij dat hiervoor een bepaald gif
nodig is dat in eten kan worden gedaan of waarmee iemand kan worden gestoken.
Een jonge ex-leprapatiënt meende dat hij hiervan misschien onbedoeld het slachtoffer
is geworden. Daarnaast zou lepra een straf, een beproeving van God of het noodlot
kunnen zijn. Ook zei iemand dat hij lepra had gekregen, omdat hij met een stok was
geslagen waarin een kwade geest schuilging. Ten slotte werd lepra door veel mensen
ook medisch verklaard: als een bacteriële ziekte. Veel verklaringen impliceren echter
dat iemand lepra heeft om morele redenen, waardoor de oorzaak van de ziekte ook
bij de patiënt of zijn familie kan liggen. Die verklaringen werken afschrikwekkend
voor de omgeving en plaatsen (ex-)leprapatiënten in een minderwaardige positie,
wat leidt tot stigmatisering.

Besmettelijkheid
Een tweede belangrijke oorzaak van het stigma van lepra is de angst voor besmetting.
Al in de middeleeuwen werden leprapatiënten in Europa daarom tot buiten de
stadsmuren verbannen. Ter bescherming van de volksgezondheid kondigde het
koloniaal bestuur van Suriname in 1790 een afzonderingsbeleid af. Ten tijde van dit
beleid werd lepra als zeer besmettelijk beschouwd. Tegenwoordig is de angst voor
besmetting minder groot, vooral door de toegenomen kans op genezing. Eenvoudig
verliep dit proces van ‘normalisering’ echter niet. Toen er in 1948 medicijnen tegen
lepra beschikbaar kwamen, ontstond er steeds

6
7

Marrons zijn afstammelingen van slaven die de plantages ontvluchtten en voornamelijk in
het binnenland van Suriname wonen.
Het woord treef wordt in het Sranantongo trefu genoemd en is afgeleid van het woord tereifa,
verboden spijs uit de joodse spijswetten.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

94
meer kritiek op de afzondering van leprapatiënten. Geleidelijk werden ex-patiënten
ontslagen uit de leprozerieën, tot deze uiteindelijk werden gesloten (de laatste in
1973). Dit leidde tot veel onrust in de samenleving. Om die reden werd gestart met
voorlichting vanuit de ‘leprapoli’ (vroegere dermatologische dienst). Artsen vertelden
dat mensen niet bang hoefden te zijn, omdat ex-patiënten niet meer besmettelijk
waren en lepra überhaupt niet zo besmettelijk is als vaak wordt aangenomen. Veel
ex-leprapatiënten waren blij met de verspreiding van deze inzichten, omdat hun
vermoeden dat hun ziekte niet besmettelijk was hiermee bevestigd werd. Ook achtten
zij het bewezen dat hen groot onrecht was aangedaan door hen in leprozerieën te
isoleren.
Niet alleen ex-leprapatiënten meenden dat lepra niet besmettelijk was, maar ook
veel mensen die nooit lepra hebben gehad. Doktoren die ik heb geïnterviewd, wezen
er echter op dat volgens de huidige medische literatuur lepra wel degelijk besmettelijk
is. Die besmetting vindt plaats door de lucht via hoesten en niezen. Lepra is echter
niet zeer besmettelijk en slechts een klein deel van de mensen dat besmet raakt, krijgt
daadwerkelijk lepra. Deze nuancering van de artsen had een positief effect, omdat
de angst voor besmetting afnam. Tegenwoordig worden borden en bestek van (ex-)
leprapatiënten niet meer weggegooid, gaan de meeste mensen gerust op een stoel
van een leprapatiënt zitten of geven ze een bekende, die ooit lepra had, een brasa
(omhelzing). Toch blijven mensen ‘een beetje vies van ex-leprapatiënten’ en hebben
ze na contact met hen vaak de behoefte om hun handen te wassen. Lepra houdt dus
nog altijd een stigma in, omdat de ziekte in bepaalde gevallen ongedwongen contact
tussen ‘normale mensen’ en ex-leprapatiënten belemmert.

Verminkingen
Verminkingen als gevolg van lepra vormen een derde belangrijke oorzaak van het
stigma. Door onomkeerbare mutilaties en tijdelijke leprareacties8 waren sommige
ex-leprapatiënten hun leven lang gebrandmerkt. De mutilaties werden gevreesd,
omdat het ontstaan ervan zowel ingrijpend als onvoorspelbaar was. Ingrijpend, omdat
het geleidelijke ‘aftakelen’ van het lichaam leidde tot lichamelijke handicaps.
Onvoorspelbaar, omdat men geen controle had over of een verklaring had voor de
mutilaties. Men had soms het beangstigende idee dat de ziekte lepra er direct toe
leidde dat ‘vlees wegrotte, oploste of werd weggevreten’. De mutilaties zijn in wezen
echter een secundair gevolg van de ziekte, volgend op de aantasting van de zenuwen
door lepra. Dit indirecte gevolg van onbehandelde lepra tast bovendien een bepaald
schoonheidsideaal aan. Men vindt de mutilaties simpelweg lelijk. Het was voor velen
een nachtmerrie ‘dat lepra je kan verminken’ en zo je uiterlijke schoonheid kan
wegnemen. Daarnaast had de angst voor verminkingen te maken met een afschuw
voor bloed of open wonden. Mensen durfden eenvoudig niet te kijken naar

8

Leprareacties ontstaan door ontstekingen of verdikkingen van de zenuwen. Ze kunnen ook
ontstaan tijdens het genezingsproces. Het uit zich in bulten, vlekken, opgezette oren en een
zogenaamd ‘leeuwengezicht’.
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handen zonder vingers of ogen die waren aangetast. De angst hiervoor werd nog
versterkt door de associatie van lepra met bovennatuurlijke krachten: mijnheer Kruin
had vroeger gehoord dat je bewiest (behekst) kon worden als je verminkte mensen
aankeek.
Door de angst voor verminkingen kan het schudden van de hand van een
(ex-)leprapatiënt een hele opgave zijn. Ex-leprapatiënten met mutilaties hebben dit
zelf ook als een probleem ervaren. Tot hun spijt kwam het voor dat hun uitgestoken
hand werd genegeerd of dat mensen in plaats daarvan hun pols vastpakten. Hoewel
deze afwijzingen pijnlijk waren, werden ze door een deel van de ex-leprapatiënten
wel begrepen. Hun ideeën, angsten en vooroordelen met betrekking tot verminkingen
kwamen voor een groot deel overeen met die van ‘normale’ mensen. Dit viel op in
de uitspraken van mijnheer Willems (ex-leprapatiënt): ‘Als je plotseling iemand met
mutilaties ziet, dan schrik je en gaat er een rilling door je heen’.
Uit de interviews maakte ik op dat zichtbare verminkingen er soms toe leidden
dat buitenstaanders slechts de gemutileerde buitenkant van (ex-)leprapatiënten zagen.
Dit is het wrede kenmerk van een stigma: mensen die er niet ‘normaal’ uitzien,
verliezen voor buitenstaanders hun persoonlijkheid en worden als minderwaardig
beschouwd. Op latere leeftijd kwam bij sommige informanten echter het besef ‘dat
(ex-)leprapatiënten gewone mensen zijn die alleen maar ziek zijn geweest’. Helaas
leiden de verminkingen in de praktijk nog vaak tot afwijzing en uitsluiting.

Andere factoren die bijdragen aan het stigma
Het stigma wordt nog door een aantal andere factoren beïnvloed. Eén van die factoren
is het idee dat lepra een ‘ziekte van armoede’ is: lepra zou vooral voorkomen bij
‘arme mensen’. Volgens de meeste ex-leprapatiënten is dit niet juist. Ze zeiden dat
zij zelf niet arm waren toen zij lepra kregen of ze gaven voorbeelden van
ex-leprapatiënten uit de bovenklasse van de Surinaamse samenleving. Het idee van
lepra als ‘ziekte van armoede’ komt waarschijnlijk voort uit het feit dat rijkere
leprapatiënten hun ziekte beter verborgen konden houden. Rijke families hadden de
financiële middelen om leprapatiënten in een huisje op hun erf te isoleren of om hen
naar Nederland te sturen. Ook tegenwoordig laten rijkere mensen zich liever door
een particuliere arts behandelen, zodat ze de dermatologische dienst kunnen mijden9.
Rijkere mensen beschouwen lepra als iets minderwaardigs, iets dat niet bij hun
‘standing’ past. Over het verband tussen armoede en lepra bestaan veel
meningsverschillen, waardoor er weinig algemene uitspraken over kunnen worden
gedaan. Wel kan gesteld worden dat armoede een mogelijk gevolg kan zijn van lepra,
daar lepra de sociaal-economische positie van veel ex-leprapatiënten heeft
verslechterd. Al met al draagt de veronderstelde relatie tussen lepra en armoede bij
aan het minderwaardige imago van (ex-)leprapatiënten.

9

Alle leprapatiënten worden geregistreerd bij de dermatologische dienst, ook al worden zij
daarbuiten behandeld.
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Het stigma van lepra wordt tevens gevoed door boeken en films waarin de ziekte
negatief wordt afgeschilderd. Lepra wordt veel gebruikt in beeldspraak, waarbij de
ouderwetse woorden lepralijder en melaatse synoniem zijn met gruwelijk, afstotelijk
en besmettelijk. Veel informanten haalden verhalen uit de bijbel aan, waarin
melaatsheid tot afzondering leidde en met onreinheid werd geïdentificeerd. De sterkste
invloed op het huidige beeld van lepra komt echter voort uit de leprageschiedenis
van Suriname zelf. Verhalen over de wijze waarop leprapatiënten werden afgezonderd
en het beeld van lepra als een besmettelijke en verminkende ziekte doen nog steeds
de ronde en houden het schrikbeeld en daarmee het stigma van lepra in stand. Een
lichtpunt is echter dat het hebben van lepra tegenwoordig steeds minder met deze
verhalen in verband wordt gebracht. Een laatste factor die van invloed is op het
stigma van lepra is de taboeïsering van de ziekte. Vroeger was het taboe op lepra
heel sterk, omdat ‘jij en je familie werden gebrandmerkt als bleek dat je lepra had’
(mevrouw McJoyce). Daarom probeerden patiënten hun aandoening zo lang mogelijk
verborgen te houden. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog door middel van verhullende
kleding, door er niet over te praten of door voor te wenden dat de uiterlijke kenmerken
brandwonden betreffen. Het doel hiervan is te voorkomen dat mensen gaan roddelen.
Over het algemeen praat men tegenwoordig echter, mede dankzij gerichte voorlichting,
veel gemakkelijker over lepra dan vroeger.

Generatieverschillen
Er bestaan generatieverschillen in de opvattingen over het stigma van lepra. Binnen
de onderzoeksgroep van mensen die nooit lepra hebben gehad, speelde het stigma
voor oudere mensen die met angst voor lepra zijn opgegroeid een sterkere rol dan
voor jongere mensen. Jongere mensen (ongeveer veertig jaar en jonger) zijn volwassen
geworden in een tijd waarin er reeds medicijnen tegen lepra waren en de verplichte
afzondering was afgeschaft. Daardoor waren zij zich minder bewust van het bestaan
van een stigma. Desondanks kunnen jongere mensen wel degelijk stigmatiserend
gedrag vertonen en komt het voor dat oudere mensen vergeleken bij hen meer begrip
opbrengen voor (ex-)leprapatiënten. In de onderzoeksgroep van (ex-)leprapatiënten
valt ook een onderscheid te maken in de opvattingen over stigma bij verschillende
generaties. De oudere ex-leprapatiënten hebben zich allen ooit gestigmatiseerd
gevoeld en sommigen van hen meenden dat het stigma nog steeds bestond. Als gevolg
van zelfuitsluiting passen zij hun opvattingen over het stigma niet zo gemakkelijk
aan. De jonge ex-leprapatiënten zien hun ziekte heel anders. Over het algemeen
identificeerden zij zichzelf niet met de oudere gemutileerde ex-leprapatiënten en
zagen zij lepra als een gewone ziekte.
De derde onderzoeksgroep, de mensen met bijzondere kennis van lepra of de
Surinaamse cultuur, waren verdeeld in hun opvattingen over het stigma. De artsen
waren vooral positief, omdat zij zagen dat lepra tegenwoordig wordt beschouwd als
een ziekte met weinig sociale gevolgen en een snelle genezing. Andere informanten,
die veel samenwerkten met oudere ex-leprapatiënten, verbaasden zich echter over
hun zelfuitsluiting en de manieren waarop het stigma zich soms nog duidelijk
manifesteerde.
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Gevolgen van het stigma
Hoewel er in dit artikel geen plaats is voor de persoonlijke levensgeschiedenissen
van de ex-leprapatiënten kan ik uit mijn gesprekken met hen concluderen dat iedere
ex-leprapatiënt op één of andere manier het stigma heeft ervaren. Sommigen alleen
in de tijd dat de ziekte actief was, anderen nog vele jaren daarna. Het stigma uitte
zich in de vorm van sociale en economische uitsluiting. Tegenwoordig manifesteert
het zich minder openlijk. Het stigma is nu meer gebaseerd op latente gevoelens en
ideeën dan op bewuste vormen van discriminatie. Door de stigmatisering verloopt
het contact tussen ex-leprapatiënten en andere mensen niet altijd ‘normaal’ en wordt
contact soms vermeden. Iemand zei hierover: ‘Je weet je geen houding. Hoe moet
je tot ze praten? Je hebt medelijden met ze, terwijl ze dat niet vragen’. Mensen willen
zich graag ‘gewoon’ gedragen, wat regelmatig leidt tot geforceerd gedrag. Mensen
die ex-leprapatiënten kenden hadden over het algemeen een natuurlijker contact met
hen dan vreemden.
Ex-leprapatiënten zijn het stigma in de loop der jaren verschillend gaan benaderen.
Velen van hen reageerden er echter nog altijd gevoelig op. Zo is mijnheer Kruin nog
steeds alert op discriminatie en neemt hij snel een verdedigende houding aan.
Sommige mensen hadden ook de neiging zichzelf te stigmatiseren en uit te sluiten.
Deze zelfuitsluiting kan het gevolg zijn van wrok tegenover ‘gezonde mensen’. Niet
alleen woede, maar ook de angst om beledigd of niet geaccepteerd te worden, kan
een reden zijn voor zelfuitsiuiting. Dit bleek onder andere uit de ervaringen van
mijnheer Willems, die vertelde dat hij zich - eenmaal terug in de maatschappij - niet
thuis voelde bij ‘gezonde mensen’. Daarom ging hij net als vele andere
ex-leprapatiënten niet uit. Winkelen of bij mensen op bezoek gaan, was er voor hem
niet bij. Ook mevrouw Del Castro was bang voor de afwijzing van anderen. Daarom
wachtte zij op straat tot anderen haar groetten, voordat ze mensen teruggroette.
Ex-leprapatiënten die geen mutilaties hebben overgehouden aan hun ziekte (mensen
met ‘saaie lepra’, zoals een ex-leprapatiënt het noemde) zijn na verloop van tijd vaker
weer aan sociale activiteiten gaan deelnemen dan gemutileerden.
Er waren ook mensen die meenden dat lepra hun leven een positieve wending had
gegeven. Iemand zei dat hij ‘door lepra een sterke man was geworden’ en een
mevrouw zei dat ze ‘hulpvaardiger en socialer’ was geworden als gevolg van haar
ziekte. Sommige mensen zeiden ook dat zij zich meer op hun geloof hadden gericht,
nadat zij ziek waren geworden. Deze voorbeelden geven aan dat niet alle
ex-leprapatiënten die ik heb gesproken zich gestigmatiseerd voelden.

Verwachte afname van het stigma
Het stigma van lepra is de laatste vijftig jaar sterk in kracht afgenomen. Dit is deels
een gevolg van medisch onderzoek, deels van een verandering in de opvattingen
over lepra die in de samenleving opgeld doen. De stigmatiserende verklaringen en
negatieve waardering van lepra zijn grotendeels weggenomen, omdat er veel
voorlichting over lepra is gegeven. Daardoor is een groot deel van de onwetendheid
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heeft. Dat heeft tot gevolg dat leprapatiënten niet langer als vervloekten of door God
gestraften gezien worden. De angst voor besmetting is afgenomen, omdat lepra in
Suriname sinds 1948 genezen kan worden. Door de beschikbaarheid van medicatie
zijn veel mensen gerustgesteld, want genezing is mogelijk mochten zij onverhoopt
besmet raken. Een ander gevolg van de werking van de medicijnen is dat steeds
minder nieuwe leprapatiënten mutilaties krijgen. De groep ex-leprapatiënten met
ernstige mutilaties is bovendien grotendeels 65 jaar en ouder. Met het uitsterven van
deze groep mensen zullen de mutilaties verdwijnen. In dit verband merkten veel
oudere gemutileerde ex-leprapatiënten op dat hoewel het stigma van lepra
tegenwoordig bijna is verdwenen, zij daar zelf pas door de dood van verlost zullen
worden.

Tot slot
Uit mijn onderzoek blijkt dat lepra een deel van haar maatschappelijke impact heeft
verloren en in toenemende mate een medisch probleem is geworden. Dit berekent
dat huidige leprapatiënten in hun dagelijks leven nooit of zelden gestigmatiseerd
worden door de ziekte. Toch blijven veel (ex-)leprapatiënten bang voor reacties uit
hun omgeving. Met hebben van lepra kan nog steeds leiden tot sociale uitsluiting,
alhoewel deze uitsluiting niet meer geïnstitutionaliseerd is in de vorm van
leprozerieën. De context waarin het stigma is ontstaan, is in de loop der tijden
veranderd. Lepra komt in Suriname steeds minder voor, waardoor de angst voor
besmetting minder is geworden. Bovendien krijgen steeds minder leprapatiënten
mutilaties als zij op tijd hun medicijnen gebruiken en zal de groep gemutileerde
ex-leprapatiënten kleiner worden en uitsterven. Al deze factoren hebben geleid tot
een afname van het stigma. Hoewel de oorzaken van het stigma dus grotendeels zijn
weggenomen, is het verdwijnen van het stigma rond een bepaalde groep mensen
echter een proces dat zich maar langzaam voltrekt.
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Rudi F. Lai A Fat & Lesly Sabajo
De epidemiologie van lepra in Suriname
Lepra is een chronische infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de
leprabacterie, het Mycobacterium leprae. Deze bacterie werd in 1873 ontdekt door
de Noor Gerhard Armauer Hansen, vandaar dat lepra ook de ziekte van Hansen wordt
genoemd. In dit artikel worden de epidemiologische aspecten van lepra in Suriname
beschreven. Volgens de WHO was het aantal geregistreerde leprapatiënten dat eind
2000 onder behandeling was 597.232 en eind 2001 635.404. Het aantal nieuwe
patiënten in 2000 was 719.330 en in 2001 763.317. (Weekly epidemiological record
2002; 77; 1-8), http; 11 who.int/lep/stat 2002/global 02.htm, Tabel 1). De meeste
patiënten werden gezien in Zuid-Oost Azië (India, Nepal, Myanmar) vervolgens in
Zuid-Amerika (o.a. Brazilië, Paraguay) en Afrika (o.a. Angola, Ivoorkust, Liberia,
Congo, Tanzania, Mozambique en Madagascar) (zie tabel 1).

Tabel 1
Leprasituatie in de wereld volgens WHO rapportage
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Situatie in Suriname1
Van 1970 af is er een min of meer geleidelijke afname van de jaarlijkse incidentie
van lepra te zien met uitzondering van 1981 en 1989. In 1970 werden nog 164 nieuwe
patiënten en in de laatste 10 jaren 31-67 nieuwe patiënten gezien (figuur 1).

Figuur 1
Incidentie over de periode 1970-heden

De toename van de incidentie in 1981 en 1989 komt door de voorlichting op radio
en televisie, schoolonderzoek en de lepra surveys in het binnenland. De slogan op
de radio en televisie was: ‘Elke vlek is een onderzoek waard’. Wanneer de patiënten
worden verdeeld in paucibacillaire (afgekort PB-lepra) en multibacillaire (afgekort
MB-lepra) dan blijkt dat de meeste patiënten (70-90%) leden aan de niet-besmettelijke
vorm van lepra (=PB-lepra) terwijl 10-30% de besmettelijke vorm (=MB-lepra)
hadden (figuur 2).

Figuur 2
Incidentie van paucibacillair (PB)enmultibacillair (MB) lepra over de periode 1970-heden

1

De patiënten die in deze studie zijn betrokken zijn afkomstig van de Dermatologische Dienst
in Paramaribo en van de afdeling Dermatologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
en werden behandeld in de periode 1970-2002 (juni).
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Uit figuur 3 blijkt dat lepra ook in Suriname meer bij mannen dan bij vrouwen wordt
gezien. De verhouding man tot vrouw is ongeveer 3:2. In figuur 4 is de verdeling
naar etniciteit te zien. De meeste patiënten met lepra waren Creolen inclusief de
Marrons (60-80%), dan volgen de Hindostanen (15-30%) en de Javanen (6-13%),
terwijl lepra zelden onder de andere bevolkingsgroepen werd gezien. De verhouding
Creolen tot Marrons was in de begin jaren 80 ongeveer 2:1, daarna werd deze
verhouding geleidelijk ongeveer 1:1.

Figuur 3
Incidentie naar sexe over de periode 1970-heden

Figuur 4
Incidentie naar etniciteit over de periode 1970-heden

Uit figuur 5 valt de verdeling naar leeftijdsgroep op te maken. De meeste patiënten
kwamen voor in de leeftijdsgroep van 10-40 jaar. Wanneer de patiënten in twee
categorieën worden verdeeld in namelijk. 0-14 jaar en ouder dan 14 jaar dan blijkt
dat lepra 2 á 3 keer vaker voorkomt bij volwassenen dan bij kinderen. De prevalentie
van lepra (zie tabel 2) varieerde tussen 1.54 op 10.000 inwoners in 1999 en 2.07 op
10.000 inwoners in 2001. Tot medio 2002 was de prevalentie 1.79 op 10.000
inwoners.
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Figuur 5
Incidentie naar leeftijdscategorie over de periode 1970-heden

Tabel 2
Prevalentie 1999-heden per 10 000 inwoners

De incubatietijd van lepra is twee tot vijf jaar. Het kan wel eens langer zijn (tien
jaar), maar ook korter. De jongste patiënt in de literatuur bij wie histologisch
bevestigde multibacillaire lepra is beschreven was 2½ maand oud (Brubaker e.a.
1985). De jongste patiënt in Suriname bij wie paucibacillaire lepra werd ontdekt was
vier jaar oud; de oudste patiënt was 81 jaar en leed aan paucibacillaire lepra.

Conclusie
Lepra komt nog steeds endemisch voor in Suriname en is niet uitgeroeid zoals vele
mensen denken. Het streven van de WHO om lepra eind 2000 te elimineren dat wil
zeggen, terug te brengen naar minder dan één patiënt per 10.000 inwoners, is net als
in een vijftal andere landen helaas niet bereikt in Suriname. De Dermatologische
Dienst en de afdeling Dermatologie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
zullen zich in de komende jaren bijzonder moeten inzetten om de nieuwe goal van
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Marja Themen-Sliggers
De maatschappelijke aspecten van lepra
Als er een factor is die het leven van de leprapatiënt in Suriname voorgoed getekend
heeft, is het wel het isolement dat generaties lang voorgeschreven werd door het
koloniale bestuur. Angst voor besmetting en verspreiding was de grootste drijfveer,
die in verschillende perioden in diverse delen van de wereld heeft gegolden. Rond
de periode van de ontdekking van de leprabacil (1871) en daarna, werd op
verschillende plaatsen op de wereld intensief onderzoek verricht naar het ontstaan
en de wijze van verspreiding van lepra. Hoewel sinds het einde van de negentiende
eeuw vele deskundigen buiten de kolonie Suriname de noodzaak tot strenge isolatie
in twijfel trokken, werden de diverse verordeningen en besluiten ten aanzien van de
isolering van de leprapatiënten niet in die zin aangepast.
Familierelaties en sociale structuren werden vroeger ten gevolge van de isolatie
die met lepra gepaard ging, aangetast en erger nog kapot geslagen. Lepra patiënten
werden in die tijd van hun familie gescheiden, omdat ze een leprozerie, een gesticht
voor melaatsen, in moesten. De Hansenpatiënten1 mochten slechts onder bepaalde
beperkende voorwaarden bezoek ontvangen in de leprozerie. Zoals ook in andere
artikelen in deze bundel te lezen valt, werd in september 1897 de leprozerie Batavia
aan de Coppename gesloten, waarna de patiënten over verschillende leprozerieën
werden verdeeld. De ‘openbare’ Groot-Chatillon, de katholieke Sint Gerardus Majella
Stichting of de protestantse Bethesda. De Sint Gerardus Majella Stichting was
gevestigd aan de Sommelsdijkse kreek. Majella was via een brug over de kreek met
de buitenwereld verbonden. Een ex-Hansenpatiënt vertelt: ‘Op zondag mocht je
familie eten voor je brengen. Bij bezoek mochten de patiënten hun familie tot de

1

In medische kring gebruikt men in Suriname als benaming voor lepra: de ziekte van Hansen,
naar Hansen de ontdekker van de leprabacil.
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brug, brengen. De patiënten mochten niet over de brug; alleen toen de koningin kwam
mochten ze even over de brug om te kijken hoe ze langs ging. Daarna werd de brug
met creoline gedesinfecteerd. Er mochten ook geen kleine kinderen binnen. Die
moesten voor de brug blijven en de patiënt erachter’.
Uit angst voor besmetting werd voorgeschreven dat bezoekers nier zonder meer
iets mochten meenemen van de patiënten in de leprozerie. Persoonlijke spullen
meenemen was verboden. Brieven die op de post moesten, werden eerst in een
ontsmettingskist geplaatst om ze te ontdoen van bacteriën, voordat ze naar familie
gestuurd mochten worden. ‘Bij het weggaan moesten bezoekers hun handen wassen,
desinfecteren tot aan de schouders, ook hun voeten en benen. Zelfs medici hadden
in die tijd angst voor de ziekte. Geen enkele specialist wilde leprapatiënten
behandelen, uit angst dat het ziekenhuis en het instrumentarium besmet zouden
raken.’
De wet verbood leprapatiënten ten strengste om zich in de samenleving te mengen.
De patiënten die zich in de leprozerie bevonden mochten dus niet bij familie op
bezoek, ze mochten niet naar de begrafenis van een overledene, kortom ze mochten
de leprozerie niet zonder toestemming verlaten. De leprapatiënten hadden geen andere
keus dan te berusten in de geschapen situatie.

De staat/overheid:
Vanwege de staat werd ferm gehandeld teneinde verspreiding van de ziekte lepra te
voorkomen. Er werden besluiten genomen, die werden vervat in de leprawet. In deze
publicaties en bij de besluiten was er duidelijke sprake van grove discriminatie. De
leprapatiënten werden geïsoleerd van de samenleving en hun naaste verwanten,
afgesneden van ontwikkelingsmogelijkheden, zij verpauperden omdat zij geen beroep
mochten uitoefenen en dus geen middelen van bestaan meer hadden; ze moesten uit
het zicht verdwijnen vanwege de angst voor verspreiding. De staat tastte zelfs de
burgerrechten van de besmet verklaarden aan. De besluiten hadden niet alleen
betrekking op de Hansenpatiënten. Er waren ook consequenties voor degenen die
met de ‘aangetasten’ omgingen en zich niet aan de regels hielden, waaronder
familieleden en doktoren. Ik zal hier wat voorbeelden geven. Allereerst de publicatie
van 7 september 1830:
Art. 5 Alle personen welke in den staat van vrijheid verheeren, en die met
de ziekte der Melaatsheid of besmettelijke elefantiasis mogten zijn of
worden aangedaan, worden onder de strengste verpligting gebragt, om
zich van alle menschelijke samenleving af te zonderen, zoodanig, dat zij
zich buiten alle gemeenschap met anderen zullen behooren te stellen en,
het niet geoorloofd zal zijn, zich buiten hunne woning te begeven; zullende
de Ouders of Voogden gehouden zijn om zoodanige afzondering te doen
bewerkstelligen t.a.v. hun minderjarigen of pupillen, alsmede de
hoofdbewoners van eenig gebouw omtrent de zoodanigen, die bij hen
mogten inwonen, of op enige wijze gehuisvest zijn, en zulks op straffe
eener boete van tweehonderd gulden tegen dezelve, wanneer mogt
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WILLENS en WETENS mogten hebben meegewerkt, om de bij dit artikel
bevolene afzondering te ontduiken, of illusoir te maken.
Art. 6 Elk in den staat van vrijheid verkeerend persoon, hoezeer met de
ziekte der MELAATSHEID of besmettelijke ELEPHANTIASIS
aangedaan, niettemin buiten zijne woning mogt begeven, en zich
dienvolgens, hetzij bij nacht of dag, op de openbare straten en wegen van
deze stad en kolonie mogt vertoonen, zal op zodanige wijze, als nader bij
Art. 21 zal worden gezegd, kunnen worden aangehouden, en onderworpen
aan het wettelijk onderzoek, waarvan hierna in Art 11 zal worden
gesproken.
Art. 7 Elk in den staat van vrijheid verkeerend persoon, die bij zoodanig
onderzoek mogt worden verklaard besmet te zijn, zal ter beschikking van
het Koloniaal Gouvernement worden gesteld, en zonder onderscheid van
stand, jaren of sekse zonder, van Gouvernementswegen, en zonder eenigen
vorm van proces, met den meeste spoed worden opgezonden naar het
Etablissement Batavia, teneinde aldaar te verblijven, totdat van deszelfs
volkomene genezing zal zijn gebleken.
Wie zich dus buiten de eigen woning begaf wachtte het laatste oordeel; in die jaren
was er van genezing helemaal geen sprake. Slechts een zeer klein deel van de personen
die aan de tuberculeuze vorm van lepra leden genazen spontaan.
Publicatie van 1845 No. 13
Art. 1. Het wordt voor zoo veel noodig, nader, en ten ernstigste aan Vrije
Personen, behebt met de ziekte der Melaatsheid, verboden, om zich in
zamenleving te mengen, of in het openbaar te vertoonen. Zij die dit gebod
overtreden, zullen door de Policie worden aangehouden en vervoerd naar
het daarvoor bestemd of nader te bestemmen lokaal, tot dat zij kunnen
overgebragt worden naar het lepreuzen Etablissement.
Art. 2. De opgenoemde personen zullen geen patent op hun naam mogen
bekomen tot het uitoefenen van eenigen handel nering of bedrijf. Evenmin
zullen zij eenige openbare ambten, curatelen of voogden over minderjarigen
mogen waarnemen noch zaakgelastigde van anderen zijn.
Art. 3. Zij die eene van de voorgaande categorieën verkeeren en verdacht
worden van te lijden aan de ziekte der Melaatsheid, zullen op nader te
bepalen wijze, zich moeten vervoegen voor de Commissie van Onderzoek
naar de ziekte der Melaatsheid, teneinde volgens de voorschriften voor de
commissie te worden onderzocht.
Volgens deze artikelen waren de lepralijders volkomen rechteloos; zij werden
verwijderd uit de samenleving en zouden geen ouderlijk gezag meer over hun kinderen
kunnen uitoefenen.
Ieder die huisvesting verleent aan- of de inwoning in zijn huis of op
aanhorigheid daarvan gedoogt of toelaat, van eenen vrijen persoon, zal
verpligt zijn daarvan onmiddellijk uiterlijk binnen vier en twintig uren,
aan het
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Hoofd der Politie kennis te geven, op verbeurte eener geldboete van
tweehonderd gulden. Deze kennisgeving aan het Hoofd der Politie zal,
voor zoover de bewonersvan de Divisien en de Districten Nickerie en
Coronie betreft, door de tusschenkomst van de Burger Kapiteins en
Landdrosten moeten geschieden

De lepracommissie en het leprabesluit
In 1929, wanneer er inmiddels drie leprozerieën bestaan en Batavia allang is
opgeheven, wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 4 September 1929 nummer
32, inzake bestrijding van lepra of melaatsheid in Suriname. Hier gaat aan vooraf
een grondige studie van diverse aspecten. De gestichten voor leprapatiënten krijgen
duidelijke voorschriften en voorwaarden wat hygiëne en toezicht betreft. De
vermoedelijke lepralijder mag zich ook thuis laten onderzoeken, de patiënt mag het
land alleen met toestemming en onder voorwaarden van de Gouverneur verlaten, de
zieken kunnen zich kosteloos laten onderzoeken door iemand van de lepracommissie,
maar zijn niet verplicht zich te laten behandelen.
De lepracommissie, die personen besmet verklaarde, kon deze, als ze in het
openbaar werden aangetroffen met behulp van de politie en in de districten via de
districtscommissaris naar een inrichting voor lepreuzen ‘doen opzenden’.
Geneeskundigen hadden de plicht om bij ontdekking van lepra bij een persoon, deze
onmiddellijk door te geven aan de commissie met vermelding van alle
persoonsgegevens tot in details, op straffe van een geldboete van vijfhonderd gulden.
Als hij binnen twee jaar nogmaals de overtreding beging, kon hij ten hoogste een
maand in hechtenis worden genomen of een geldboete van ten hoogste duizend
gulden krijgen. In die dagen was dat een heel fortuin. Maar ook kon niemand in een
lepra-inrichring worden opgenomen of daaruit ontslagen zonder de vereiste verklaring
van de lepracommissie, op straffe van hechtenis van ten hoogste veertien dagen of
een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden voor degene wiens schuld het was
dat de opname of het vertrek zonder de bescheiden geschiedde. Dat kon de dokter
zijn, maar ook de inrichting of de ambtenaar van de politie.
Ter opsporing van de overtredingen van dit besluit konden de politie, de
geneeskundig inspecteur, de geneesheer, het verplegend personeel en de leden van
de lepracommissie zich te allen tijde toegang verschaffen tot de ‘bijzondere
eigendommen al dan niet bebouwd’. Ze mochten dat niet tegen de wil van de bewoner
doen dan op vertoon van een schriftelijke last: van de Procureur-generaal in
Paramaribo of van de Districtscommissaris van het district. Van dit binnentreden
moest een proces verbaal worden opgemaakt, dat binnen drie maal vier en twintig
uren aan de betrokkene wiens woning binnengetreden was, overhandigd moest
worden. Hoewel het absoluut niet geoorloofd was om lepralijders in hun woning aan
te houden, werd vaak post gevat nabij de woningen van deze zieken om op een
moment te loeren, waarop dezen zich even over de drempel van het huis begaven.
Dat gebeurde veelal door politie-mannen in burger.
Volgens het Leprabesluit 1929 besliste de Lepracommissie in laatste instantie in
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welke inrichting de patiënt kon worden opgenomen. Indien mogelijk werd wel met
diens wens rekening gehouden. Het Leprabesluit 1929 onderging in 1930, 1937 en
1939 enkele wijzingen, die echter geenszins betekenden dat de mensen minder
geïsoleerd of niet meer verstoten werden. De gesprekken met mensen die volgens
dit besluit werden benaderd en behandeld spreken boekdelen. De Leprawet is trouwens
nog steeds niet uit het wetboek van Suriname geschrapt.

Terugkeer van ex-patiënten in de maatschappij
Na de Tweede Wereldoorlog werden effectieve medicijnen uitgevonden voor de
bestrijding van lepra. Deze medicijnen werden na verloop van tijd door de overheid
binnen het bereik van de meeste leprapatiënten gebracht. Na genezen verklaard te
zijn mochten de ex-Hansenpatiënten terug naar huis, familie en maatschappij.
De overheid had echter niet op zo'n snelle en massale genezing gerekend. Er was
dus ook niet voldoende gedacht aan opvang voor de genezen verklaarden. Enkelen
vonden onderdak bij familie. Degenen die geen familie hadden werden zwervers.
Zij die erg verminkt waren hadden extra verzorging nodig. Dit probleem kon niet in
alle gevallen worden aangepakt door de familie.
De ex-Hansenpatiënten werden bespot door de maatschappij en voor hen was er
geen werkgelegenheid. In die tijd ontstond de Dienst Werkverschaffing. De
ex-Hansenpatiënten werden te werk gesteld om grachten en begraafplaatsen van
wied te ontdoen. Degenen die verminkt waren moesten houwers aan de handen
vastbinden en op de knieën werken. De reactie van een groot deel van de gemeenschap
was spot. In een plaatselijk avondblad werd zelfs gesuggereerd dat het schandelijk
was om de ex-Hansenpatiënten zo te zien en dat het niet bevorderlijk was voor
toerisme. Er werd geen rekening gehouden met de al zo gekwetste gevoelens van de
ex-Hansenpatiënten.

Het ontstaan van de Esther Stichting
In het begin van de jaren vijftig was Wim Bos Verschuur tekenleraar, politicus en
parlementslid. Hij werd geconfronteerd met het verhaal van een ex-Hansenpatiënt
die niet te werk gesteld kon worden vanwege zijn handicap. Deze ex-Hansenpatiënt,
Leo Rechaards, was getrouwd met Esther Pass. Wim Bos Verschuur zette campagnes
op touw, hield redevoeringen over de situatie van de ex-Hansenpatiënten. Hij betrok
de media ook erbij. Bos Verschuur besefte dat de ex-Hansenpatiënten verstoten
werden door de maatschappij en deed een beroep op de menslievendheid en de
verantwoordelijkheid van de samenleving, die hierop grif gelden beschikbaar stelde.
Met het geld dat de succesvolle inzamelingsactie in 1951 opbracht werd het
Estherfonds opgezet vernoemd naar de echtgenote van Leo Rechaards.
Na de overweldigende successen van de geldinzamelingsactie kon in 1952
begonnen worden met de bouw van woningen. Op 13 december 1953 werden de
eerste woningen op het Estherhof betrokken. In het begin waren er slechts drie
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verpleegsters en moesten de ex-Hansenpatiënten zelf levensmiddelen ophalen van
Lansigron en verdelen in het ‘wachthuis’. Zij moesten zelf koken, terwijl hun wasgoed
werd afgeleverd en opgehaald bij Lands Weldadigheids Gesticht.
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Na de oplevering van de eerste woningen is gestadig doorgebouwd, totdat de Estherhof
het karakter kreeg van een leefgemeenschap. Op dit moment staan er 46 woningen
in 23 panden De woningen zijn geschikt voor bewoning door een of twee personen.
In de loop van de jaren is er een verbandkamer bijgekomen. Verder ook een
verzorgingscentrum met ziekenboeg dat in de behoeften voorziet naarmate de cliënten
hulpbehoevender worden. Ook centrale voorzieningen werden in de loop der jaren
op de Estherhof gevestigd.
Er zijn in totaal negen locaties van de Esther Stichting in Suriname onder andere
de Julianahof aan de Maystraat en wooneenheden te Lelydorp-Oost en -West, Latour,
Houttuin en Koewarasan. De woningen in voornoemde wijken zijn gegroepeerd
tussen de andere woonhuizen. De cliënten wonen daar zelfstandig. In de Estherhof
zijn alle voorzieningen aanwezig om hulpbehoevende ex-Hansen cliënten goede zorg
te kunnen bieden. Op de andere locaties van de Esther Stichting bevinden zich
bewoners die minder hulpbehoevend zijn en redelijk zelfstandig kunnen wonen.
De laatste jaren is voorlichting over de ziekte van Hansen intensief begonnen. Er
zijn tegenwoordig campagnes zoals ‘Elke vlek is een onderzoek waard’. Mensen die
besmet worden krijgen niet meer te doen met maatschappelijke isolatie en worden
niet langer afgeschreven als lid van de samenleving. Zij hebben dezelfde rechten en
kansen als iedere andere burger. De ex-Hansen cliënten die als gevolg van
onwetendheid werden geschuwd, kunnen nu weer worden opgenomen in de
maatschappij.

De vereniging Bemacha
Door nationale en internationale ontwikkelingen bestaat er thans een visie op mensen
met een handicap die gebaseerd is op mensenrechten. De cliënten voelden zich
hierdoor aangesproken, omdat hun altijd hun rechten werden ontnomen simpelweg
omdat ze ziek waren. Ze hebben zich georganiseerd in een cliëntenvereniging,
Bemacha, gelegaliseerd en erkend door de President van Suriname, Het woord
Bemacha is een samentrekking van de drie namen van de vroegere leprozerieën:
Bethesda, Majella en Chatillon. De doelstellingen van de Esther Stichting en Bemacha
lopen niet veel uiteen en er is een goede samenwerking. Tot op heden is de Esther
Stichting de enige instelling met een formele bewonersvereniging. Bemacha heeft
zich in de ruim tien jaar van haar bestaan krachtig ingezet voor verbetering van het
woon- en leefklimaat van de ex -Hansen cliënten.

Zelfwerkzaamheid
De ex-Hansen cliënten hebben in de loop der jaren een grote variëteit aan
vaardigheden opgedaan in de inrichtingen waar ze hebben gezeten. Samen niet een
verleden van teleurstellingen hebben de bewoners al hun vaardigheden, maar bovenal
hun gemeenschapszin meegenomen naar onder andere de Esther Stichting. Door
middel van deze vaardigheden konden zij zich handhaven en resocialiseren. Zo zijn
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het vlechten van antieke en moderne stoelen, naai- en borduurwerk voorbeelden van
de vaardigheden die de ex-Hansen cliënten bezitten.
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Vanuit de Esther Stichting werd tezamen met buitencliënten ook een orkest gevormd.
Dit orkest trad op bij feestelijke gelegenheden. Het optreden op een oorlogsboot
heeft zelfs een onderscheiding opgeleverd voor de leden van het orkest. Een van
ex-Hansen cliënten (Humbert Willems) heeft in 1993 een muzikale show weggegeven
tijdens een festival van gezamenlijke ouderverenigingen op de Nederlandse Antillen.
De Esther Stichting beschikt ook over een werkplaats. De motor tot de oprichting
van deze werkplaats was Wijlen Hugo Stoc. Hugo Stoc had zich ondanks zijn
handicaps als gevolg van de ziekte lepra naast het meubelmaken en houtbewerken
ook bekwaamd in het restaureren van antiek meubilair. Hij wist een klantenkring op
te bouwen. Stoc droeg deze kennis over aan jongeren. Na verloop van tijd ontstond
een echte lesgroep van kansarme jongeren. Nu staat er een echte werkplaats die
behalve met jeugdige ex-patiënten ook werkt met andere doelgroepen zoals
gedetineerden die terug moeten naar de maatschappij, ex-drugsverslaafden en jongeren
met een verstandelijke handicap. Bovengenoemde voorbeelden zijn niet alleen het
bewijs van integratie na een periode van isolatie, maar geven er ook blijk van dat de
cliënten van de Esther Stichting iets terugdoen voor de samenleving, dat zij hun
negatief toekomstbeeld hebben kunnen omzetten in een veel meer positieve
levenshouding. De naam ex-Hansen cliënten is de naam die zelf gekozen is door de
ex-lepralijders. Deze benaming geeft aan dat men niet meer te doen heeft met
patiënten.

De toekomst van de Esther Stichting in Suriname
Het bestuur en de cliënten van de Esther Stichting hebben in het kader van het
vijfenveertig jarig bestaan nagedacht over de ervaringen en over de toekomst en deze
geëvalueerd. Vroeger was de aanpak binnen de Esther Stichting gericht op medische
verzorging en werd minder gekeken naar sociaal-maatschappelijke omstandigheden.
In de loop der jaren is deze veranderd. Vanwege de vooruitgang in de medische
wereld hoeven mensen door vroegtijdige ontdekking en effectieve medische
behandeling, geen handicaps over te houden aan lepra. Het proces van vroegtijdige
ontdekking is mede het gevolg van de eerder genoemde intensieve campagne ‘Elke
vlek is een onderzoek waard’. Door deze ontwikkeling is de doelgroep waarvoor de
Esther Stichting is opgericht langzaam aan het verdwijnen. Het is echter de bedoeling
dat de gemeenschap toch nog zal blijven profiteren van de kennis en de ervaring van
de bijna vijftig jaar oude stichting.
De Esther Stichting onderschrijft de visie van CAMRODD, de Caraïbische
koepelorganisatie voor de sector mensen met een handicap verwoord in de ‘Blueprint,
richtlijnen voor de eenentwintigste eeuw’, gebaseerd op de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens. Uitgaande van de eigen zienswijze van de Stichting
en van de vereniging Bemacha is de participatie van de cliënt in het geheel van de
Stichting optimaal. De Esther Stichting richt zich conform de doelstelling op hulp
aan ex-Koch (tuberculose) en ex-Hansenpatiënten, maar de gezien de aard van de
doelgroep is zij zich ervan bewust dat de oorspronkelijke cliëntengroep zeer snel
vergrijst en nu reeds
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kleiner wordt. Niettemin propageert zij de activiteiten die moeten resulteren in de
eliminatie van lepra in de toekomst. De Stichting is pro-actie en zeer toekomstgericht,
zij is dan ook constant bezig met innovatie van de bestaande werkvormen, en met
optimalisatie en evaluatie. De Esther Stichting ontwikkelt nieuwe initiatieven en zal
binnen afzienbare tijd een omschrijving geformuleerd hebben voor de nieuwe
doelgroep waarop zij zich in de toekomst zal richten, uitgaande van de behoefte die
bestaat in de samenleving.
Marja Themen-Sliggers is directeur van de VPSI in Paramaribo voorheen was zij
directeur van de Esther Stichting.
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Cynthia McLeod
Leven met lepra
In de Surinaamse literatuur wordt de ziekte lepra regelmatig genoemd, maar er zijn
maar weinig romans waar lepra een belangrijke rol in het verhaal speelt. Albert
Helman heeft in een van zijn verhalen geschreven over een mooie jonge Surinaamse
vrouw die van Nederland naar Suriname reisde. Naarmate het schip de tropen naderde,
werd een eerst vage vlek op haar gezicht duidelijker en bleef ze langer in haar hut,
om tenslotte in Paramaribo met een bedekt gezicht het schip te verlaten. In de roman
Vaarwel Merodia van Cynthia McLeod krijgt een van de verhaalfiguren lepra en
moet naar Batavia. Zijn verdriet en dat van de familie geven de lezer een indruk van
de verschrikkingen van deze ziekte. In de prachtige historische roman Een Vlek op
de Rug van J. van der Walle (1966 Amsterdam: Querido), in 2001 opnieuw
uitgegeven, wordt het verschijnsel lepra niet alleen als ziekte beschreven, maar wordt
lepra ook gebruikt als symbool voor de Westerse maatschappij met slavernij. Iedereen
die slaven heeft gehad, heeft de Vlek op de Rug!! In beide romans is het is de rol
van pater Petrus Donders, die in dit verband het meest indruk maakt. Dankelman
schreef in 1982 een boek over het leven van Petrus Donders, Peerke Donders.
Schering en inslag van zijn leven, maar ook in dit boek komt niet echt tot uiting hoe
het leven met lepra voor een lepra patiënt was.
Een poos geleden werd ik gebeld door de dermatoloog Henk Menke die mij vroeg
of ik het verhaal Verduistering van Staat van Herman Wekker kende. Her komt voor
in diens verhalenbundel Pauline's hemelvaart (1997). Dat was volgens hem een zeer
merkwaardig verhaal over lepra, waarvan ik zeker kennis moest nemen. Het ging
over een gezonde man die een relatie kreeg met een vrouw die lepra had en daardoor
in een proces verwikkeld raakte. Hij zou me dat opsturen. Voordat ik het verhaal
over de post ontving, dacht ik dat het een verhaal zou zijn met als thema ‘liefde
overwint alles’. Maar nadar het ontvangen en gelezen had, begreep ik helemaal
waarom Menke het een ‘merkwaar-
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dig’ verhaal vond. De inhoud van het verhaal is aldus: Inderdaad, een gezonde man
met een lieve vrouw krijgt een relatie met een vrouw met lepra. In die relatie wordt
een kind geboren dat door de vader en zijn wettige vrouw zeer gewenst is. Hij laar
het dan ook registreren als een wettig kind van hem en zijn vrouw, wat een proces
tengevolge heeft. Het loopt slecht af met iedereen. De vader krijgt gevangenisstraf
en ook zijn medeplichtige vrouw krijgt straf. Al snel blijken beiden besmet met lepra
en ook het kind krijgt de gevreesde ziekte, nog voor zijn tweede levensjaar. Nergens
een lichtpuntje in het verhaal, iedereen gaat ten onder. Hoe meer ik over dit verhaal
nadacht, hoe meer ik echter ging inzien dat dit verhaal eigenlijk precies de houding
van de Surinaamse samenleving in die tijd weergaf. Lepra was een vloek, een kunu.
Wie bij deze ziekte ging ‘kletsen’, moest slachtoffer worden en ten onder gaan, want
je diende als gezond persoon ver weg uit de buurt van lepra te blijven. Dat had de
hoofdpersoon van dit verhaal juist nier gedaan.
Het ergste, wat iemand kon overkomen in Suriname van voor 1950 was dat hij
lepra kreeg. Voor iedere moeder is het ergste wat haar kan overkomen dat haar kind
sterft, maar het allerergste was niet dat het stierf, maar dat het lepra kreeg. Lepra was
erger dan de dood. Iedereen weet dat de dood onvermijdelijk is voor iedereen, maar
lepra was duidelijk niet voor iedereen. Men wist dat deze ziekte besmettelijk was,
maar waarom kregen sommige mensen wel lepra en anderen niet. Dat moest ergens
een oorzaak hebben en juist omdat niemand precies kon aangeven wanneer nu wel
en wanneer niet, ontstonden allerlei vooroordelen. Men ging geloven dat iemand
lepra kreeg wanneer er iets met zijn of haar familie of zijn voorgeslacht aan de hand
was. Lepra, melaatsheid, boasi, takru siki was een vloek, een kunu, die op een familie
rustte omdat iemand in het voorgeslacht iets vreselijks had gedaan of misschien juist
iets had nagelaten. In ieder geval had iemand dit over zich afgeroepen.
Men ging zelfs vertellen dat een kind lepra kon krijgen als iemand over hem heen
stapte als hij bijvoorbeeld op de grond kroop of sliep, dat het eten van bepaalde
gerechten of vruchten je ziek kou maken. Zo zou schildpaddenvlees deze ziekte
veroorzaken en de vrucht pommeroos. Dit laatste heeft gemaakt dat er in Suriname
bijna geen enkele pommeroos boom meer groeit.
De Surinaamse samenleving gaat op een mooie en warme manier om met
sterfgevallen. Zodra in een gezin iemand overlijdt, dan vult het huis zich met familie,
met vrienden, buren die de gezinsleden bijstaan. Alles wordt voor het gezin gedaan;
er wordt eten gekookt, het huis wordt schoongemaakt, de gezinsleden mogen
verdrietig zijn, ze mogen huilen, ze worden getroost en liefdevol opgevangen. Dit
blijft nog een hele poos zo tot minstens een week na de begrafenis. Maar zo meelevend
en warm als die gemeenschap is bij de dood, zo afstandelijk en koud en kil werd ze
bij lepra. Opeens kwam niemand meer, buurkinderen mochten niet meer met de
kinderen spelen; je familie nam nauwelijks notitie van je; buren gingen zelfs verhuizen
(zelf ken ik zo'n familie en mij werd verteld dat het vanzelfsprekend was dat je ging
verhuizen als bij je buren lepra was geconstateerd). Het ergste was misschien nog
wel dat de familie met niemand hierover kon praten want het onderwerp werd altijd
vermeden. In veel gevallen kon de lepralijder heel moeilijk accepteren dat dit hem
of haar
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overkwam en bijna altijd werd verteld dat iemand anders hem of haar dit had
aangedaan. Zodra er een vlek op het lichaam verscheen, begon het angstige vermoeden
en mensen deden van alles om die vlek te doen verdwijnen. Maar wat als die vlek
niet verdween en als die ook nog ongevoelig bleek te zijn? Heel vaak probeerde men
dit te ontkennen; die vlek was lotta, het was een zonnevlek, een wijnvlek, een rijstvlek,
treef! Het kind had iets gegeten wat zijn treef of de treef van zijn vader was! Lepra
kreeg je immers niet zomaar.
Deze ziekte veroorzaakte burenruzies, betekende het einde van relaties en van
vriendschappen, verscheurde families. Als bijvoorbeeld van twee zussen in een
familie het kind van de ene zus een vlek kreeg wat later lepra bleek te zijn, dan kon
dat volgens de andere zus of de familie het gevolg zijn van het feit dat ze een kind
had gekregen van een man wiens familie die kunu had. Of misschien had ze eigenlijk
de man van een andere vrouw afgepakt en had die vrouw via een wisiman vergelding
gezocht en op deze manier gevonden.
Al zodra iemand een vlek had waarvan de dokter vermoedde dat dit lepra was,
mocht degene die ‘suspect’ was niet meer naar school, niet naar het werk, niet in het
openbaar verschijnen. En wanneer duidelijk was dat het werkelijk lepra was, moest
de patiënt naar de inrichting. De lepralijder had aangifteplicht; ook al deed hij dat
zelf niet, waren de gevolgen onvermijdelijk want dan deed de buurt of zijn collega
dit wel en dan moest hij weg uit de samenleving.
Iedereen in Suriname was het meest bang van de inrichting; volgens de verhalen
was het verblijf daar erger dan de hel; afzichtelijke wezens met weggerotte vingers
en tenen die zomaar afvielen; afschuwelijke gezichten omdat neus en oren waren
weggerot en een voortdurende stank. En iedereen wist dat het voor eeuwig was, want
er bestond geen genezing voor lepra. De lepralijder had geen toekomst, had slechts
een vreselijk leven in het vooruitzicht.
Kunt u zich voorstellen hoe verschrikkelijk het voor een moeder was om haar kind
naar deze hel te sturen? Wanneer het duidelijk was dat het lepra was en dus
onvermijdelijk, kon een gezin besluiten om het kind zelf te verzorgen en volkomen
afgescheiden te houden van de buitenwereld, maar dat betekende wel dat de andere
kinderen in het gezin niet meer in hetzelfde huis mochten wonen. In zo'n situatie
moest een moeder dus kiezen tussen haar kinderen. Voor wie zou ze zorgen, voor
het zieke kind of voor de gezonde kinderen, want die mochten dan niet meer
thuiskomen en ook de ouders mochten niet op openbare plaatsen verschijnen. En
wat gebeurde er als een moeder ziek werd? Dan werd zij naar een inrichting gestuurd
en wist zij dat ze haar kinderen nooit meer zou terugzien. Als een vader ziek werd,
wist hij dat zijn gezin geen inkomsten meer had, want sociale voorzieningen waren
er niet.
Lepra maakte geen onderscheid tussen arm en rijk, maar diegenen die niet arm
waren, hadden demogelijkheid om te kiezen. Zo vertelde zuster An, wier familie niet
arm was, dat haar ouders een huisje voor haar lieten bouwen aan de rand van de stad
en een oude vrouw in dienst namen om voor haar te zorgen, toen zij op zeventienjarige
leeftijd een vlek had en dus suspect was en niet meer thuis mocht wonen. Zij, zuster
An dus, was zeer gelovig en kreeg dikwijls bezoek van de monseigneur die haar
vroeg om toch naar de inrichting te gaan en daar nuttig bezig te zijn en de meisjes
les te geven. ‘Dat was de hel’
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zei zuster An, die constante vraag van de monseigneur, zij wilde wel toegeven aan
dit verzoek omdat ze zeer gelovig was en nog steeds is en haar ziekte eigenlijk zag
als een lotsbestemming. Maar ze wist dat ze haar ouders onnoemlijk veel leed zou
aandoen door naar de inrichting, dat verschrikkelijke oord re gaan. Tenslotte is ze
gegaan en eigenlijk viel het mee. Ze ging lesgeven, wat haar niet in dank werd
afgenomen. De kinderen in de inrichting fungeerden als de handen en de voeten van
de oudere vrouwen die door de ziekte nauwelijks nog handen en voeten hadden. Ze
kamden haren, deden kleine werkjes enzovoorts. Toen zuster An kwam en les begon
te geven, waren de meisjes overdag bij haar en de vrouwen voelden dat gemis. Zuster
An was de boosdoener en werd iedere dag door een horde vrouwen uitgescholden.
Kunt u zich voorstellen wat het was voor jongemannen van een jaar of twintig, in
de bloei van hun leven, met plannen voor de toekomst, vast en zeker wel verliefd op
een leuk meisje en dan opeens te horen dat je lepra hebt en naar de inrichting moet.
Je ging naar de hel, naar een eeuwigdurende gevangenis om nooit meer terug te
komen. En waarom? Had je iets misdaan? Nee! Waarom dan dit vreselijke lot. Behalve
de voortdurende aanblik van degenen die er erger aan toe waren dan jijzelf en de
wetenschap dat dit stadium jou ook te wachten stond, was ook de verveling
ondraaglijk. Want er gebeurde niets en ruzies en vechtpartijen waren een welkome
onderbreking van de dagelijkse sleur.
Natuurlijk probeerden vooral jonge mannen dikwijls te vluchten, maar waarheen?
Als je in de stad kwam, zou men je weer aangeven en wie zou met je willen omgaan?
Toch deden ze het soms. In Groot-Chatillon hadden een paar jongemannen een fiets
weten te bemachtigen. Wanneer ze bijvoorbeeld wisten dat het de verjaardag was
van een vriend in de stad, dan zwommen ze de rivier over met die fiets en gingen 's
avonds stiekem naar die vriend waar het feestje was. Op het erf stonden ze in een
donker hoekje om er zodoende toch enigszins bij te zijn. Men deed alsof men ze niet
zag, maar ze kregen van alle kanten wat toegestopt en af en toe kwam iemand wel
met ze praten. Als ze na het feest, midden in de nacht bij hun eigen huis aanklopten,
zal hun moeder ze wel hebben binnen gelaten; maar hoe erg ze het ook vond, de
volgende dag moest ze hen terugsturen, want anders zou de buurt haar aangeven. De
inrichting was erger dan de gevangenis; bezoek van de familie mocht wel, eens of
tweemaal per maand, maar het bezoek moest op afstand blijven en mocht de patiënt
nooit aanraken.
In de inrichting zelf konden ook relaties ontstaan en er werden kinderen geboren.
Maar deze kinderen werden direct na de geboorte weggehaald en aan de familie
gegeven. In het boek over Petrus Donders beschrijft Dankelman hoe de pater zelf de
kinderen moest gaan weghalen en hoe een man met zijn kind en een groot mes het
bos invluchtte met de bedoeling het kind te doden; want liever dat enige dat hem
levensvreugde gaf doden dan het weg te geven.
Het leven voor een lepra patiënt moet werkelijk een hel op aarde zijn geweest en
ik denk dat in vele families men verdriet heeft gehad maar toch ook een gevoel van
verlichting wanneer een patiënt door de dood bevrijd werd. Het is in Suriname dan
ook als een grote zegen ervaren dat er omstreeks 1953 een
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geneesmiddel tegen lepra gevonden werd. Eerst konden alleen de rijken het betalen,
maar al gauw kwam het beschikbaar voor iedere patiënt. Een grote angst werd
weggenomen uit de Surinaamse samenleving. In de jaren zestig, toen veel patiënten
genezen konden worden verklaard, begon het Bureau Openbare Gezondheidszorg
met de grootscheepse actie ‘Elke vlek is een onderzoek waard’ om zo iedere
Surinamer bewust te maken van het feit dat lepra geen afschuwwekkende ziekte meer
hoefde te zijn, als men er vanaf het begin bij was en direct medicijnen innam. Zo
werd de gemeenschap alert gemaakt op vlekken wat werkelijk een goed resultaat
heeft gehad. De een na de andere leprozerie kon sluiten en de groep patiënten niet
verminkingen werd steeds kleiner. Hoewel de ziekte nu genezen kan worden en veel
vooroordelen gelukkig verdwenen zijn, hebben de vroegere lepra-patiënten het nog
steeds moeilijk omdat velen nu tot de groep gehandicapten behoren, maar ze hoeven
gelukkig niet meer afgezonderd te zijn en staan midden in de samenleving. Zij zelf
willen ook heel bewust in de samenleving bezig zijn. Wij Surinamers beschouwen
het geneesmiddel tegen lepra als een van de belangrijkste verworvenheden van de
medische wetenschap en zijn zeer erkentelijk hiervoor.
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Jan Bom
Het levensverhaal van Humbert Willems
Opstand in de leprozerie Groot-Chatillon
De genezen leprapatiënt Humbert Willems liet in november 2002 zijn persoonlijke
levensverhaal integraal op digital video vastleggen. De zwaar beschadigde en blinde
Willems is een beroemdheid in Suriname, internationaal gedecoreerd voor zijn inzet
en hulp aan lotgenoten. Zijn sturende rol tijdens de opstand van leprapatiënten in de
leprozerie Groot-Chatillon leidde tot een keerpunt: alle patiënten kregen na de
‘rebellie’ van overheidswege gratis een nieuw medicijn toegediend, waardoor ze na
verloop van tijd alle 460 konden terugkeren in de maatschappij. Voor de opstand
waren patiënten gedoemd langzaam af te takelen, met de meest afschrikwekkende
verminkingen. Willems zelf verbleef achttien jaar in de inrichting, die nu overwoekerd
is door het tropenbos, en zelfs de stenen trap van de directie verbergt, een van de
weinige tastbare restanten. Het onderstaande artikel is een integraal en letterlijk
uitgewerkt fragment uit het gesproken levensverhaal, een bijzonder stukje ‘oral
history’.
‘In 1948 hadden wij in Time, een Amerikaans tijdschrift, een artikel gelezen over
het nieuwste middel tegen lepra. Daarvoor hadden wij ontzettend veel interesse. We
hebben het gelezen en aangeboden aan de geneesheer-directeur van Groot-Chatillon
(J.B. Kaffiludi,). En hij las het en hij zei: “Als het waar is wat hier staat, is een wonder
gebeurd. En ik wil meer weten wat waar is, daarom ga ik die medicijn laten komen
en drie mensen afzonderen, drie mensen in het derde stadium van de ziekte, die er
heel erg aan toe waren, die ga ik uitzoeken, en die ga ik apart zetten, en dan ga ik
die mensen met die medicijn behandelen”. Hij wilde de waarheid weten. Hij had het
gelezen, maar was nog niet overtuigd. Wat daar geschreven stond, in dat boek, ging
al zijn verwachtingen te boven.
Dus hij heeft het medicijn laten komen, heeft drie mensen geselecteerd en is
begonnen met de behandeling. Een van mijn mensen uit het orkest van Groot-
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Chatillon was er bij, een saxofonist. Omdat zijn lippen waren aangetast, kon hij niet
meer blazen. En: zienderogen genazen ze. Elke dag zag je ze een stukje beter worden.
De vlekken, de bulten, die gingen genezen. En toen zagen we, na drie maanden, dat
deze mensen zo ver waren dat deze man zijn instrument weer kon bespelen, en dat
de anderen weer kon voetballen. Dat we zeiden: “Hee, dat medicijn is verdraaid goed,
man”. En hij, de dokter in zijn enthousiasme, zei: “Ik wil jullie allemaal behandelen,
tenzij jullie dat medicijn zelf kunnen aanschaffen, want je ziet het resultaat”. En de
patiënten waarvan de ouders bemiddeld waren, kochten die medicijn. En de dokter
behandelde ook die mensen. En ook zij werden genezen. Niet helemaal, maar
zienderogen gingen zij vooruit. Je zag het. Dus, er kwam toen een soort revolutie.

Afbeelding 1
Striptekenaar Jan Kruis portret-teerde Humbert Willems tot tweemaal toe voor zijn huis in de Esther
Stichting. Ook tekende Kruis Willems tijdens een spontaan concert dat hij met twee medebewoners
gaf, waarbij hijzelf de solopartij op de mondharmonica speelde. Op Groot-Chatillon leidde Willems
indertijd een volledig orkest.

Het medicijn heette Promil, het was een injectie die regelrecht in de bloedvaten
werd toegediend. Het vervelende ervan was: bij sommige mensen kon je de bloedvaten
moeilijk vinden. Ze moesten die bloedvat hebben, dus ze prikten een paar keren,
soms zes, zeven keren, voordat ze er terecht waren gekomen.
Goed. De mensen kochten die medicijn, ze werden behandeld. Maar, de mensen
die niet konden kopen, die bleven achteruit gaan. Dus dat bracht een beetje, je kan
niet eens zeggen jaloezie, dat bracht een beetje ontevredenheid. Want als die medicijn
er is, dan moet de overheid daarvoor zorgen. Dat was ons standpunt. En we gingen
vergaderen. En staande die vergadering zijn we het eens geworden, hebben we
consensus bereikt. We zijn overeengekomen: zeg, luister, acht mobiele patiënten
worden aangewezen. Nu! Patiënten zonder wonden, patiënten die nog potig zijn,
stevig zijn, die gaan naar Paramaribo. Vandaag nog. En: zij moeten al deze dingen
vertellen aan de redacteuren van de verschillende dagbladen. Vanavond nog.
En de jongens zijn vertrokken. Zij zijn om half zes met een korjaal de Suriname
rivier overgestoken en daar moesten zij aan wal gaan en dan te voet, 35 kilometer
naar Paramaribo lopen. Want je kon toen geen bus pakken. Een bus pakken betekende
dat de chauffeur een risico neemt, want onderweg had je police-stations. Als ze een
seintje kregen dat er patiënten op weg waren naar Paramaribo, gaan ze die auto's
stoppen en wordt er beslag gelegd op je wagen en die wordt dan drie weken in
quarantaine gezet. Die moest gedesinfecteerd
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worden. Dan had die man geen broodwinning. Dus dat is het juist. Je moest die weg
te voet afleggen. En die weg is te voet afgelegd. En die jongens hebben hun missie
volbracht. Zijn naar de redacteuren geweest en hebben hun zegje gedaan. En het
kwam met vette koppen in de krant te staan. Het was zo belangrijk voor de
redacteuren, dat ze besloten hebben: dit zetten we vanavond nog in de krant.
Goed. En verder zijn ze gegaan naar Statenleden. Als je wist waar ze woonden,
ging je ze wakker schudden, 's nachts. En als ze wakker werden, deed je ook daar je
zegje. Dat en dat en dat gebeurt nu op Groot-Chatillon, want we zijn nu weggelopen
om alles te komen vertellen in de stad, en we worden morgenochtend met de
ambulance van 's Lands hospitaal weer teruggebracht. We hebben alles eerlijk gezegd,
toch? En de volgende ochtend stonden ze prompt voor de deur van 's Lands hospitaal,
en ze hebben zich aangegeven daar, en ze zijn ook teruggebracht naar Groot-Chatillon.
Maar, intussen heeft men telefonisch contact gemaakt met Groot-Chatillon, om
kond te geven dat acht patiënten de inrichting heimelijk hadden verlaten en nu aan
de terugreis naar huis waren begonnen. En, thuis aangekomen, werden ze opgewacht
door de geneesheer-directeur. De boot was al uitgevaren om ze via de rivier weer
thuis te brengen. En ze werden regelrecht gebracht naar de gevangenis. Want je had
daar een gevangenis. Als je in overtreding was, tegen de regels van Groot-Chatillon,
dan werd je in de gevangenis opgesloten. was het erg, dan kreeg je brood en water.
Was het een kleine overtreding, dan werd je gewoon opgesloten voor een paar dagen.

Afbeelding 2
Humbert Willems met zijn onafscheidelijke hond Blackie voor zijn huis op de Esther Stichting, waar
hij sinds 1955 woont, twee jaar na de opening. Hij was toen 43 jaar oud en is dus geboren in 1912.

Maar toen de massa dit ding hoorde, wat er gebeurd was met deze jongens, werd
gezegd: “Wij hebben deze jongens gestuurd naar de stad, wij hebben ze opdracht
gegeven wat ze moeten, en ze hebben hun missie volbracht”. En ze gingen naar de
geneesheer-directeur, en ze vroegen onmiddellijke invrijheidsstelling van die acht
jongens. Hij zei: “Ik heb er alle begrip voor, heel veel begrip, maar ik heb een baas
boven mij, dat is de inspecteur van Volksgezondheid, dus ik moet eerst horen wat
hij zegt. Als hij zegt: je mag ze in vrijheid stellen, dan doe ik dat onmiddellijk. Maar,
als hij zegt: nee, je moet ze voorlopig opsluiten, dan moet ik dat ook doen. Anders
verlies ik mijn baan”.
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Wij hebben gezegd: “Ook wij hebben begrip voor jullie, maar wanneer kunnen wij
weer komen om antwoord te krijgen op onze eis?” Hij zei: “Over twee uurtjes, kom
dan maar terug.” En over twee uurtjes zijn we geweest en kregen we te horen: “De
directeur is niet ter plaatse. De directeur is ergens in Paramaribo”. Wat is gebeurd?
De inspecteur van Volksgezondheid, heeft gezegd tegen de geneesheer-directeur:
“Niet over de telefoon, deze zaak wil ik hier in Paramaribo behandelen dus u dient
naar Paramaribo te komen”.

Afbeelding 3
Willems werd langzaam blind toen er nog geen werkzame medicijnen tegen lepra waren, waardoor
de bacterie in zijn lichaam kon voortwoekeren. Hij verloor door wonden en infecties ook zijn vingers,
tenen en er moest zelfs een been worden geamputeerd.

Dus toen we gingen en hoorden: de directeur is niet ter plaatse, zeiden we:
“Verdullie, die man heeft ons voor de gek gehouden”. Wat doen we dan? Er rest ons
niets anders, dan die gevangenis open te breken. Nou, ze zijn thuis gegaan, zijn met
bijlen, globaals, werktuigen en meer teruggekomen en ze hebben de gevangenis
opengebroken. En, ze hebben die mensen bevrijd. Er ging toen een telefoontje, snel,
naar de stad: “De patiënten van Groot-Chatillon zijn in opstand. Ze hebben de
gevangenis opengebroken en de gevangenen zijn bevrijd”.
Ik was al blind, we hebben het openbreken overgelaten aan die sterkere jongens.
Maar ik was zo'n beetje organisator achter de schermen. Ik heb er zelf er niet aan
meegedaan, maar ik gaf ze de backing. Ik zei: “Dat moet gebeuren”. De opstand
werd doorgeseind en snel had je hier op Groot-Chatillon de redacteuren van de
verschillende dagbladen, je had de inspecteur van Volksgezondheid, je had de
commissaris, je had de districtscommissaris, je had iemand van het gerechtshof, de
rechter was ook meegekomen en twintig gewapende politie-agenten om de rebellie
neer te slaan. Ja? Nou. Dus de heren kwamen naar Groot-Chatillon en ze begonnen
met: “We willen de leider hebben van wat allemaal hier gebeurt.” Toen hebben we
gezegd: “Nou kijk, we hebben geen leider, we zijn allemaal lijders. Lijders met een
lange ij, leiders met ee-ie hebben we niet”.
- “Maar ik wil met jullie praten”.
-Nou goed, dat mag.
En we gingen naar de recreatie-zaal. Toen zijn we aan het praten gegaan met
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de notabelen die uit de stad gekomen waren, om te zeggen: “Die hele ding is een
storm in een glas water, geen rebellie”. Dus dat hebben we ze duidelijk gemaakt, dat
er niks aan de hand is. In ieder geval: de rechter kwam toen aan het woord en hij
zegt: “Ik vind geen enkele schuld, ik heb alle begrip voor wat er hier gebeurd is,
niemand wordt opgesloten, iedereen gaat rustig naar huis, ook de mensen die zijn
opgesloten”. Verder heeft de inspecteur van Volksgezondheid gesproken, namens
Volksgezondheid. Ze geven ons de garantie dat binnen drie weken de medicijn zal
worden overgevlogen naar Suriname, en alle patiënten zullen dan kosteloos behandeld
worden. En zij die de medicijnen hadden betaald, krijgen hun geld terug. En we
gingen rustig naar huis. In afwachting van de medicijnen. En de medicijnen zijn
gekomen en de mensen zijn behandeld. En wekelijks konden tientallen patiënten als
genezen terugkeren in de gezonde samenleving.

Afbeelding 4
Anders dan bij de leprozerie Batavia, waar pater “Peerke” Donders de “melaatsen” verzorgde, is van
de leprozerie Groot-Chatillon weinig meer over dan wat ruïnes. De wegen en huizen zijn sinds de
sluiting in 1973 volledig overwoekerd door het tropenbos. Voor een rondleiding door ex-bewoner
Mijnals waren kapmessen nodig om een begaanbaar pad te hakken. Hier steken Mijnals en Jan Kruis
bij laag water de kreek over waar nog wat houten resten herinneren aan de brug die het woongedeelte
van de leprapatiënten scheidde van de staf. Vanaf de Suriname rivier is Groot-Chatillon nog het beste
te vinden door na de U-bocht tegenover de bauxiet-industrie (waar een elektriciteitsmast de oever
markeert), op de linkeroever goed uit te kijken naar enkele koningspalmen, die nog net boven de
wildernis uitsteken. De palmen verwijzen naar de oude bestrate weg, die leidde naar een stenen trap,
waar de directie aan wal kwam.

Dus toen de medicijnen er niet waren, was het leven hard. Je kreeg te horen: “Je
gaat de boel besmetten, voor jou geen toekomst meer, je zit hier de rest van
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je leven.” Er gebeurden rare dingen, want de patiënten die de wanhoop nabij waren,
die het niet meer zagen zitten, hebben zelfmoord gepleegd. Tal van hen zijn in de
rivier gesprongen en de verdrinkingsdood gestorven. Weer anderen gaven de voorkeur
aan de strop.
Dat was het leven toen in de inrichting. Kwamen de medicijnen, toen gebeurden
deze rare dingen niet meer. De mensen genezen en mochten terugkeren in de
maatschappij. Zo is het gebeurd.’
Journalist Jan Bom (1956) is hoofdredacteur van het tijdschrift P+ People Planet
Profit en zet zich sinds twintig jaar in voor de leprabestrijding. Bom verricht
journalistiek-productioneel werk voor Jan Kruis, die zich ontwikkelt als de bekendste
senior van Nederland, die zich na het officieel afsluiten van zijn werkzaam leven
inzet voor een Goed Doel. Het levensverhaal van Hubert Willems werd door Bom
op verzoek van de WHO vastgelegd, in het bijzonder door de Universiteit van Oxford
waar wereldwijd de vele lepra-archieven worden geïnventariseerd, die vaak uit wat
ambtelijke verslagen en registers bestaan, maar slechts zelden uit herinneringen van
leprapatiënten uit de eerste hand. De research officer van dit ILA Global Project on
the History of Leprosy is dr. Jo Robertson. In P+ zal waarschijnlijk in het
zomernummer van 2003 een voorpublicatie van het nieuwe stripverhaal van Jan
Kruis verschijnen. Internet: www.p-plus.nl, e-mail: editor@p-plus.nl

Jan Kruis en de ‘Eendagsmoeders’ van Suriname
Op straat in Paramaribo werd hij dagelijks herkend, en niet alleen vanwege zijn
rugtasje met Rode Kater. Suriname blijkt Jan, Jans en de Kinderen goed te kennen,
uit Libelle en de stripalbums. Striptekenaar Jan Kruis had daar niet op gerekend en
zucht onder de psychische last dat hij er ineens honderdduizenden lezers bij weet,
zowel in Suriname als in Nederland, die hem op de vingers zullen tikken wanneer
zijn situatieschetsen of Surinaamse gesprekken niet naar behoren zijn opgetekend.
Kruis bezocht in november 2002 Suriname voor twee weken, dit op verzoek van
de Leprastichting, voor wie hij al eerder een stripalbum maakte: Jan, Jans en de
Kinderen in Mozambique. Met zijn fototoestel, schets- èn aantekeningenboek reisde
hij twee weken met een delegatie van in totaal vier mensen door het land om
indrukken op te doen. Een synopsis had hij nog niet in het hoofd, wel een dramatisch
gegeven. Tijdens de voorbereidingsperiode was in een gesprek met dermatoloog
Henk Menke uit Rotterdam, hoofddocent Wim Hoogbergen van de Universiteit van
Utrecht en zijn studente Annemarieke Blom, de hartverscheurende scheiding tussen
moeders met lepra en hun pasgeboren babies ter sprake gekomen. Kruis wilde in
ieder geval een van deze ‘eendagsmoeders’ spreken, om uit de eerste hand te horen
welke psychische wonden deze overheidsmaatregel had geslagen. Tot op de dag van
vandaag bleek de pijn voort te duren, want veel van de moeders leven nog, evenals
hun kinderen, die in de stad opgroeiden bij familie of pleegouders. Soms zagen de
kinde-
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ren pas op zesjarige leeftijd hun biologische moeder voor het eerst terug, als een
‘tante’ die op Groot-Chatillon woonde, een zieke en gevaarlijke mevrouw aan de
andere kant van de brug, waar zij als kind beslist niet overheen mochten lopen. Hun
eerste herinnering was dus het zwaaien naar een mevrouw, vanachter een hek. Kruis
vond drie van deze moeders, die de tekenaar hun levenservaringen openhartig
vertelden, een mevrouw zelfs in het bijzijn van haar zoon, die toevallig op
ziekenbezoek was in het Estherhof, waar zij woont, zoals vele ex-bewoners van
Groot-Chatillon.
Welke vertaling deze gesprekken met de moeders in het nieuwe stripalbum zullen
krijgen, is op dit moment, zo kort na de reis van Kruis, nog niet met zekerheid te
zeggen. Zeker is wel dat hij in zijn nieuwe werk fictie met sociale realiteit mengt,
en dat een van de ‘eendagsmoeders’ een cruciale rol in het verhaal zal gaan vervullen.
Voor Surinameliefhebbers zullen er ook tal van andere beelden zijn om van te
genieten. Kruis weerstond de knetterende zon en wandelde urenlang door Paramaribo,
voer in een korjaal de Surinamerivier op, kapte zich een weg naar de restanten van
Groot-Chatillon, bezocht ook de oud-leprozerie van pater ‘Peerke’ Donders, en vloog
naar een mijnwerkersdorpje om ook daar wat coleur locale op te doen. Het stripboek
zal uitsluitend bij de Leprastichting verkrijgbaar zijn De Leprastichting hoopt onder
meer met de opbrengst van het stripalbum een groot nationaal onderzoek naar lepra
in Suriname te kunnen ondersteunen, ook in de uithoeken van het land en ook onder
nieuwe bevolkingsgroepen als Brazilianen, die nog nauwelijks in contact staan met
de reguliere gezondheidszorg in Suriname. Leprastichting Amsterdam, Postbus
95005, 1090 HA Amsterdam, tel. 020-5950500, internet: www.leprastichting.nl,
e-mail: c.olsthoorn@leprastichting.nl
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Recensies
J.M.W. Schalkwijk, Hindoestaanse zending 1901-2001, Paramaribo:
Theologisch Seminarie der EBGS 2001. ISBN 99914 678 0 7, 70 pp.
Eind 2001 vierde de Hindoestaanse Zending van de Evangelische Broedergemeente
te Suriname (EBGS) haar eeuwfeest. Ter gelegenheid daarvan verzorgde ds. Jan
M.W. Schalkwijk een jubileumboek onder de titel Hindoestaanse Zending 1901-2001.
Het was hoog tijd, want het was inmiddels al meer dan 65 jaar geleden dat er een
samenvattende geschiedenis over de zending onder de Hindostanen in Suriname is
verschenen. Dit boek werd tevens de laatste grote publicatie van Jan Schalkwijk,
omdat hij op 6 juni 2002 is overleden. Jan Schalkwijk was als groot kenner en
kerkhistoricus zeer gekwalificeerd, temeer omdat hij zelf vanaf 1952 zijn hele leven
bij de Hindoestaanse Zending betrokken is geweest. Het enige minpunt zou kunnen
zijn dat hij juist daardoor te weinig afstand heeft tot het onderwerp van zijn boek.
Het boek begint met een inleiding en vertelt daarna in 5 hoofdstukken de
geschiedenis van de protestantse zending onder de Hindostanen in Suriname. Een
heel enkele keer wijdt de schrijver ook enkele alinea's aan de roomskatholieke missie.
Hoofdstuk 7 over de ontwikkelingen onder de christen-Hindostanen in Nederland.
Het achtste hoofdstuk geeft iets van een analyse en het negende en laatste hoofdstuk
staat stil bij de toekomst. Leuk is dat Schalkwijk na bijna ieder hoofdstuk het verhaal
vertelt van een persoon die in de periode van het voorafgaande hoofdstuk een
prominente rol heeft gespeeld.
Al voor 1873, het jaar waarin de eerste Hindostaanse contactarbeiders in Paramaribo
voet aan wal zetten, waren enkele Hindostanen lid geworden van de broedergemeente.
Dit waren Hindostanen die als contractarbeider in Brits-Guyana waren gekomen en
daar in contact gekomen waren met zendelingen van de EBGS. In 1870 werd in
Coronie de eerste Hindostaan gedoopt. Enkele jaren later werden nog meer
Hindostanen gedoopt. De Hindostaanse christenen stuitten op twee problemen. Het
eerste was dat ze in eigen Hindostaanse kring in een isolement terecht kwamen, het
tweede dat ze in de broedergemeente nauwelijks mensen ontmoetten die bekend
waren met hun taal en cultuur. De broedergemeente was in die tijd een creoolse
gemeenschap. In 1895 begon de leiding van de EBGS op zoek naar een protestantse
zendingsorganisatie die bereid was het zendingswerk onder de Hindostanen in Suri-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

125
name op zich te nemen. Het lukte echter niet een zendingsgenootschap te vinden dat
bereid was deze taak op zich te nemen. De broedergemeente begreep dat zij deze
raak zelf op zich moest nemen. Om die reden stelde zij enkele christen-Hindostanen
uit India aan om het werk onder hun volksgenoten op zich te nemen.
In 1898 besloot de Algemene Zendingsconferentie van de EBGS aan de
Wereld-Synode van de Hernhutter Broeder-Uniteit van 1899 voor te stellen om een
aparte Hindoestaanse Zending op te richten. De Wereld-Synode ging accoord en in
1901 verscheen ds. J.Th. Wenzel als eerste zendeling voor de Hindostanen in
Suriname. Hij had in Europa Hindi en Urdu geleerd.
Nog in datzelfde jaar stichtte Wenzel in Paramaribo de eerste Hindostaanse
gemeente van de EBGS. Deze telde 16 personen. In 1902 wordt de eerste
Hindostaanse zendingspost gekocht aan de Gravenstraat, waar in 1904 het eerste
vergaderlokaal wordt gebouwd, in 1908 gevolgd door de Soesamatjaarkerk.
Ondertussen is in 1905 aan de Anniestraat de eerste Hindostaanse zendingsschool
van de broedergemeente geopend. In 1906 arriveert een tweede zendingspredikant
voor de Hindostanen, C.J. Vogt. Hij richtte zich vooral op de districten. In 1914
wordt de taak van Vogt overgenomen door de Deen P.M. Legêne. Hij sticht de
zendingspost Alkmaar in Commewijne, waar hij enige tijd later het kinderhuis Soekh
Dhaam bouwde bedoeld voor Hindostaanse weeskinderen. Met zijn komst raakt ook
de Deense Luthersk Missions Forening (LMF - lutherse zendingsvereniging)
betrokken bij het zendingswerk onder de Hindostanen, en dan met name bij het werk
in Alkmaar. In die tijd breidt het zendingswerk onder de Hindostanen zich geleidelijk
aan uit. Van belang is dat er vanaf het begin ook Hindostaanse medewerkers als
hulpkracht of evangelist actief waren. De Europeanen gaven leiding zowel op het
gebied van de theologie als op dat van het management en verzorgden het onderwijs.
De periode van de Tweede Wereldoorlog was moeilijk, omdat toen een aantal
ervaren krachten door repatriëring, pensionering of overlijden aan de Hindoestaanse
Zending ontvielen. Maar na de oorlog werd met nieuwe krachten uit Europa een
nieuw begin gemaakt. In Paramaribo werd het Soendar Singh Internaat geopend en
er waren nu 3 zendingspredikanten werkzaam. Ook het aantal gekwalificeerde
Hindostaanse medewerkers nam toe. Er kwamen nu ook Hindostaanse onderwijzers.
In 1969 werd Johannes Rambaran als eerste Hindostaan tot predikant bevestigd. In
de loop van de jaren zeventig neemt het aantal Europese medewerkers echter af. De
Deense medewerkers blijven komen, maar 1993 wordt besloten de Denen te laten
repatriëren.
Ondertussen was met de uittocht van Surinamers in de jaren zeventig de helft van
de Hindostaanse leden van de broedergemeente naar Nederland vertrokken. Dat
maakte het noodzakelijk dat er in Nederland een structuur moest worden opgezet
om te voorkomen dat deze Hindostanen in een vacuüm terecht zouden komen. Daarom
werd in 1972 de Hindoestaanse Christelijke Werkgroep in Nederland gevormd.
In Suriname betekende deze ontwikkeling een vermindering van de mogelijkheden.
Andere, minder geschoolde mensen, moesten taken op zich nemen die
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vroeger door beter gekwalificeerde krachten werden gedaan. Op kleinere schaal ging
de Hindoestaanse Zending echter verder. Ondertussen groeiden buiten de EBGS
nieuwe Hindostaanse kerken. Dat waren pinkstergemeenten met namen als de Christ
Gospel Church (christelijke kerk van het evangelie) en de zogenaamde Shekinagemeenten. Shekina is een Hebreeuws woord dat duidt op de aanwezigheid van God
zelf.
Het boek is een jubileumboek. Het gevolg daarvan is dat de schrijver de neiging
heeft om iedereen te noemen die iets heeft gedaan, ook al is dat voor de voortgang
van het verhaal niet altijd relevant. Niemand mag echter worden overgeslagen.
Achterin staat bovendien een lijst met de namen en de activiteiten van alle personen
die in de Hindoestaanse Zending een officiële functie hadden. De auteur noemt ook
alle echtgenotes. In het buitenland in zendingsdienst gaan werken vraagt immers ook
dat de partner zich volledig voor het werk wil inzetten. Bovendien namen de
echtgenotes nogal wat taken op zich. Het weerspiegelt de waardering van Schalkwijk
voor het vele dat zij deden. Toch vraag ik me af of het nu in de 21ste eeuw nog zo
gedaan zou worden. Het ademt iets van vrouwenemancipatie, maar dan uit de begintijd
toen men net begon in te zien hoeveel door vrouwen werd gedaan, ook door de
‘vrouwen van’. Ik weet niet of dat nu door de moderne ‘vrouwen van’ zo zou worden
gewaardeerd. Wonderlijk genoeg gebruikt de auteur voor de Hindi- en
Sarnámi-woorden niet de officiële spelling van het Sarnámi en evenmin de officiële
wetenschappelijke transscriptie. Schalkwijk heeft een eigen transscriptie. Eén
voorbeeld: hij onderstreept de lange a, waar de officiële Sarnámispelling op deze
klinker een accent égu heeft. In de wetenschappelijke spelling wordt een streep boven
de lange a gezet.
Hoofdstuk 8 geeft een begin van analyse, maar schiet te kort. Zo wordt bijvoorbeeld
niet uitgelegd waarom de Deense lutherse zendingsvereniging bij het werk van de
Hindoestaanse Zending betrokken is geraakt en waarom zij in 1993 is gestopt. Dat
de auteur misschien te dicht op het werk betrokken was, blijkt hieruit dat er niets
wordt vermeld over zijn verschil van inzicht met de eerste Hindostaanse predikant
Johannes Rambaran over de verhouding van het christelijk geloof met hindoeïsme
en islam. Rambaran dacht daar ruimer over dan Schalkwijk. De afloop van dat conflict,
waardoor Rambaran met grote moeilijkheden te kampen kreeg, doet in
Hindostaans-christelijke kring nog altijd pijn. Ook het waarom van het volgens
Schalkwijk relatief kleine aantal Hindoestaanse christenen ten opzichte van Guyana
en Trinidad wordt maar zeer terloops geduid. Daar was ongetwijfeld meer over te
zeggen geweest.
Toch kan ik dit boekje van harte aanbevelen. Het geeft veel informatie, zet alles
wat Suriname betreft op een rij. Maar het doet ook verlangen naar een boek waarin
de ontwikkelingen van de protestantse zending in Trinidad, Guyana en Suriname in
een breder verband worden gezet en vervolgens aan een gedegen analyse worden
onderworpen. Bekend is dat Schalkwijk dat boek graag had willen schrijven, maar
dat hij helaas niet in staat was dat plan uit te voeren.
Freek L. Bakker
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Joop Vernooij (red.), Libi naga bribi: enkele aanzetten tot Surinaamse
theologie, Nijmegen: Nijmeegs Instituut voor Missiologie 2002. ISBN 90
8062 0386, 94 pp., prijs €10,00.
Deze bundel artikelen verscheen in juni 2002. Het is een feestbundel voor Hein
Eersel, die zowel in Suriname als in Nederland zeer actief en betrokken is geweest
bij de rooms-katholieke kerk. Redacteur van de bundel is Joop G. Vernooij, die
Suriname verlaten heeft en sinds november 2001 werkzaam is aan het Nijmeegs
Instituut voor Missiologie.
De bundel telt acht artikelen. De eerste vijf gaan over het thema, de laatste drie
zijn korre rapportages van de situaties Surinaamse christenen in Nederland. Daarvan
gaan de laatste twee over de rooms-katholieke Surinamers in Nederland, terwijl één
artikel handelt over de situatie van de christen-Chinezen die uit Suriname naar
Nederland zijn gekomen. De auteurs van de twee artikelen over de Surinaamse
rooms-katholieken in Nederland wijzen er op dat bij het dichttrekken van de
vliegtuigdeur bijna altijd ook de deur naar de kerk is dichtgetrokken, hoewel de
Surinaamse rooms-katholieken die in Nederland wonen verhalen vertellen waarin
heel duidelijk een positieve beleving van de kerk in Suriname naar voren komt. Bij
de Chinezengemeente geldt dat zij zichzelf in het algemeen na twee generaties
overbodig maken, zo ook de Chinese gemeente met een EBG-achtergrond. In 1994
werd deze opgeheven.
Het belangrijkste deel van de bundel wordt echter gevormd door de eerste vijf
artikelen. Het eerste artikel, Vlucht en weg naar Vrijland - ‘A gwe na Frikondre’ van
de hand van Joop Vernooij, is een soort inleiding. Hij wijst er op dat ook de weg
naar Nederland een weg is op zoek naar de vrijheid, weg uit de armoede en
afhankelijkheid van Suriname. Daarmee is de reis naar Nederland een voortzetting
van wat gebeurde in de periode van de slavernij. Altijd waren de slaven op zoek naar
vrijheid, naar Frikondre. Dat, zo schrijft Vernooij, is een hanteerbaar theologisch
uitgangspunt en een Bijbels thema. In het volgende artikel wijst de auteur, Sigi Wolf,
er op dat het woord winti wind of geest betekent en daarom heel goed te vergelijken
is met het begrip geest in de Bijbel. Dat geldt in het bijzonder het Hebreeuwse woord
roeach, dat meestal met geest wordt vertaald. Dat zou volgens Wolf beter vertaald
kunnen worden met kracht. ‘De theologische kern van het roeach woordbeeld is dat
het menselijk bestaan van binnenuit door Gods scheppende activiteit wordt gedragen’,
meldt de auteur. Bovendien worden in de rituelen van de winti-religie dikwijls teksten
en liederen uit de christelijke kerken gebruikt. Vooral bepaalde liederen uit de
Evangelische Broedergemeente zijn geliefd. In de winti-religie wordt veel waarde
gehecht aan de invloed van de voorvaderen als bemiddelaars tussen God en mensen.
Binnen deze geloofsconcepten wordt Jezus volgens Wolf gezien als voorvader van
de christenen, als de stichter van de hele menselijke orde. Zo toont de schrijver aan
dat de winti-religie veel elementen bevat die gebruikt kunnen worden om te komen
tot een lokaal Surinaams theologisch concept. Het is nodig dat de Surinaamse
christenen een vitaal, kritisch en creatief denken over de geloofsinhoud ontwikkelen
die,
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gecombineerd met een van binnenuit verstaan van de vele culturen van Suriname,
Surinamers helpt hun geloof en hun identiteit te versterken.
In het derde artikel pleit Duncan R. Wielzen ervoor het evangelie te ontdoen van
zijn Joodse en Grieks-Romeinse verpakking en het vervolgens te plaatsen binnen de
eigen Surinaamse contekst, gekleed in een Surinaams gewaad. Hij illustreert dit aan
de hand van wat gebeurt tijdens de dede oso, de nachtwake aan de vooravond van
de begrafenis. Maar anders dan Joop Vernooij, die hier ook aandacht aan heeft
geschonken, richt Wielzen zich niet op de liederen die bij die gelegenheid worden
gezongen, maar op de inhoud en de betekenis van de rituelen. Een belangrijk element
is dat er een glas water en een brandende kaars voor de afbeelding van de overledene
wordt geplaatst. Er worden herinneringen aan de dode opgehaald en Anansi verhalen
verteld. Midden in de nacht worden alle lichten gedoofd. Alleen de kaars blijft
branden. Ondertussen zingen de aanwezigen het lied 't Is middernacht.
In 1997 heeft de rooms-katholieke kerk van Suriname een document over de visie
van de gelovige op leven en dood aan de orde komt. Daarna wordt hierin een ritueel
gepresenteerd waarin deze kerk wil aansluiten bij de gewoonten binnen de
Afro-Surinaamse cultuur. Maar dat geldt alleen hetgeen plaatsvindt voor de begrafenis
en hetgeen zich daarna afspeelt: de avondwake en de bijeenkomsten zes weken en
een jaar na de begrafenis. De begrafenis zelf blijft een Latijnse ritus.
Ook de vierde bijdrage geschreven door Milton A. George richt zich op de rituelen.
Hij wil de ruimte die er in de rooms-katholieke bestaat om naast de sacramenten
zogenaamde sacramentalia in te voeren. Deze sacramentalia dragen een lokaal en
eventueel slechts een tijdelijk karakter en helpen de gelovige zijn geloof te beleven
binnen de leefwereld van de Afro Surinaamse cultuur. George ontwikkelt daarna een
rooms-katholieke vorm van een kratafra, een ritueel waarin de eigen kra, het eigen
spiritueel principe van de mens, gunstig wordt gestemd en wordt versterkt.
Het vijfde artikel is van de hand van Silvio Sergio Scatolini. De auteur komt daarin
tot dezelfde opvatting als Sigi Wolf in de tweede bijdrage van deze bundel. Het zou
daarom meer voor de hand gelegen hebben wanneer dit artikel voor dat van Sigi
Wolf was geplaatst. Na een analyse van de Hebreeuwse tekst van een passage uit de
Bijbel (Ezechiël 37:1-14), een vertaling van deze tekst in het Nederlands en twee
vertalingen in het Sranan komt de schrijver tot de conclusie dat vertalers de
winti-bijklank van bepaalde Hebreeuwse woorden eerder als een verrijking dan als
een probleem kunnen beschouwen. Daarnaast wijst hij er op dat de profeet voor de
ervaring dat de geest van God bezit van hem neemt, dezelfde bewoordingen gebruikt
als een informant in winti als deze intrance is. Merkwaardig genoeg schrijft Scatolini
dit echter aan de hand van een Bijbelfragment dat daar niet over handelt. In Ezechiël
37:1-14 wordt namelijk verteld hoe de God zijn levensgeest inbrengt in de dode
botten van het volk Israël. Algemeen wordt de inhoud van dit fragment beschouwd
als een profetie waarin God zijn volk belooft dat hij het aan het einde van de
ballingschap in Babylonië nieuw leven zal inblazen en zal laten terugleren naar
Jeruzalem.
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Het is een boeiende bundel, maar hij stamt duidelijk uit de rooms-katholieke hoek.
Er zijn ook protestantse theologen in Suriname, die zich hiermee hebben bezig
gehouden, o.a. J.F. Jones mer zijn Kwakoe en Christus en H.S. Zamuël wanneer hij
schrijft over Johannes King. Het zou de bundel beter hebben gemaakt wanneer een
van hen gelegenheid had gekregen om een reactie te schrijven. Opvallend is de grote
aandacht voor nieuwe rituelen. Dat is in de sfeer van de EBG anders. Een minpunt
is dat het Sranan meestal niet wordt vertaald. Dat maakt de bundel minder toegankelijk
voor niet-Surinamers, terwijl de problematiek waar het hier over gaat ook speelt in
andere regio's van onze wereld.
Freek L. Bakker

Pearl Gerding, Op weg naar grotere hoogten: Een geschiedenis van een
kerk. 200 jaar Evangelisch Lutherse kerk in Suriname 1741-2001,
Paramaribo: Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname 2002. 217 pp.
Dominee Pearl Gerding van de Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname heeft ter
gelegenheid van het 260-jarig bestaan van haar kerk een geschiedenis van die kerk
gepubliceerd. Bij de twee grote branden begin negentiende eeuw aan de Waterkant
is het kerkgebouw met toebehoren verbrand. Dat maakt een reconstructie van het
verleden extra moeilijk. Met het weinige dat over is gebleven, maar ook met gebruik
van de orale tradities heeft Pearl Gerding er een interessante terugblik van gemaakt.
Het meest opvallende is dat de publicatie volledig tweetalig is. Op de bovenste helft
van de pagina staat de Nederlandse en op de onderste helft de Engelse. Dat geldt ook
voor de illustraties en onderschriften.
Gerding begint met een uiteenzetting over het Lutherse gedachtengoed uitlopend
op een samenvatting van wat Gerding noemt het zwart lutheranisme in Suriname
ontstaan na 1741 toen enkele lutheranen van Suriname van de Geoctroyeerde Sociëteit
verlof kregen een gemeente te stichten. Het gaat dan om de interne zaken van de
kerk: de riten (doop, avondmaal, eredienst, belijdenis en gezangen), de predikanten
uit Nederland en sinds de laatste tijd van eigen bodem, de surinamisering van de
lutherse gemeente, de structuur daarvan en haar decentralisatie. Onder het kopje
Algemeen Kerkelijk Werk komen de wezenzorg, de diaconie, het tehuis voor de ouden
van dagen, het begrafenisfonds Vrede en Arbeid en tenslotte het pastoraal werk, het
kerkblad, de trainingen en de toerustingscursussen. De publicatie bevat een uitgebreid
verhaal over wat in het kopje genoemd wordt De Functionele Groepen. Bedoeld zijn
de collectanten, het kerkkoor, de zondagsschool, Onze Krans, Odith, Door Willen
Kunnen, Lutherse jongeren, Alles Door Oefenen, de padvinderij, de
gezinsdienstcommissie, de Task Force, Dorcas, de gesprekskring, de Maarten Luther
Vereniging, Evangelisch Lutherse Vrouwen Vereniging, Bethlehem Brothers in
Christ en de Soos. De gebouwen, aan de Waterkant, de Bethlehemkerk, de Pauluskerk,
maar ook de preekstoel, het orgel, de zitplaat-
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sen, de verlichting, de kerkklok worden onder de loupe genomen, evenals de relatie
tot de andere christelijke kerken (de oecumene) en de financiële positie van de kerk
met aan het eind nog aandacht voor de Lutherse Wereld Federatie en het notenapparaat
met literatuurlijst. Alles wordt behoorlijk gedetailleerd beschreven en uitgerafeld en
bovendien verduidelijkt door een groot aantal (meestal goed gereproduceerde)
illustraties.
Gerding is vooral bezig geweest een algemeen overzicht te geven met saillante
gegevens (bijvoorbeeld over de slaven van de lutherse kerk). Binnen zo'n kort bestek
is het onmogelijk ont alles uitgebreid te behandelen. Het geheel bestaat dus uit goed
toegankelijke fragmenten.
De behandeling van de actualiteit is natuurlijk moeilijk geweest, omdat naar mijn
idee de enkele spanningen en bruya die toch ook binnen de gemeente bestaan niet
aan bod komen. Je denkt soms: en nu een boek over wat niet geschreven is. De titel
van het boek heeft het hij voorbaat over een geschiedenis en dus niet over de
geschiedenis. Gerding is bescheiden, kent haar beperkingen en mogelijkheden. Ze
zou bijvoorbeeld uitgebreid aandacht hebben kunnen geven aan de verschillen van
theologie, de ontwikkeling van de theologie en pastoraal in de lutherse kerk en het
verschil tussen buitenlandse en eigenlandse voorgangers. Maar dat kunnen anderen
doen.
Het is goed dat de lutherse kerk van Suriname aan onderzoek naar haar historie
doet, zoals de broedergemeente, het katholiek bisdom en de hervormde kerk doen
en hopelijk ook de kleinere en nieuwere gemeentes of gemeenschappen. De
christelijke en andere geloofsgenootschappen zijn prominent aanwezig in de
samenleving en onverbrekelijk met de historie van de kolonie en de onafhankelijke
staat verbonden. Daarom is deze publicatie een bijdrage aan de ontwikkeling van
een correcte visie op rol en functie van religieuze instituties in Suriname.
In het voorwoord wordt gesteld dat de geschiedenis van de kerk niet gemakkelijk
is geweest en dat de kerk er door vertrouwen op God ‘steeds weer boven op kwam’
(p. 6). Dat is een goede, historische gedachte.
Joop Vernooij

Cynthia McLeod en Carel de Haseth, Slavernij en de Memorie. Slaaf en
meester, Schoorl: Uitgeverij Conserve, 2002. ISBN 90 5429 9159 1, 184
pp., prijs €14,00.
Tussen de wereld van de fictie en die van de wetenschap is slechts éénrichtingsverkeer
mogelijk. Schrijvers en dichters kunnen wetenschappelijke informatie in hun romans
en gedichten verwerken, maar zodra de beoefenaren van de wetenschap gebruik
maken van verzonnen feiten, worden ze door hun vakbroeders niet meer serieus
genomen. Die barrière tussen ‘Dichtung’ en ‘Wahrheit’ maakt het onmogelijk recht
te doen aan het hier besproken werk. De auteurs hebben hun sporen verdiend in de
wereld van de fictie. Cynthia McLeod heeft als geen ander met haar romans een
beeld gegeven van de
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plantagewereld in Suriname en Carel de Haseth is een van de meest bejubelde literaten
van de Antillen. In deze bundel zijn van hun hand twee novellen opgenomen, Kofi
van McLeod en Slaaf en meester van De Haseth. Die komen hier niet ter sprake,
want ik zou hooguit kunnen controleren of de feiten uit deze verhalen enig verband
houden met de historische werkelijkheid en dat is een zinloze exercitie.
In de rest van mijn bespreking beperk ik mij tot de eerste 78 bladzijden, waarin
Cynthia McLeod poogt ‘een makkelijk leesbaar boek’ te presenteren, ‘waarin duidelijk
en helder verteld werd wat slavernij en slavenhandel was [sic] en wat Nederlands
aandeel [sic] daarin is geweest’. Deze krakkemikkige zin is een goed voorteken van
het niveau van de volgende bladzijden. Als er iets duidelijk en helder is aan dit deel
van het boek, dan is het wel dat de auteur geen weet heeft van de recente
ontwikkelingen in de historiografie en dat het ene ondoordachte oordeel na het andere
opschrijft. De stelligheid waarmee McLeod uitspraken over de slavenhandel en
slavernij doet, staat in schril contrast met de uiterst selectieve literatuurlijst achterin
en de aandoenlijke mededeling, dat ze inzage heeft gehad in ‘archiefstukken uit:
Algemeen Rijksarchief [ARA] Den Haag Zeeuws archief Middelburg’.
Die archiefstukken hebben blijkbaar niet kunnen verhinderen dat de schrijfster
maar met moeite afstand kan nemen van het geschiedenisbeeld waarmee ze is
opgegroeid.
Ik geef drie voorbeelden. McLeod wijst er met enige verbazing op dat in Suriname
slavenmoeders bij verkoop niet van hun kinderen werden gescheiden, zoals in het
Zuiden van de V.S.. Zouden de Nederlanders dan toch humaner zijn geweest dan ze
altijd heeft gedacht? In de V.S. ging het bij verkopingen echter meestal om slaven,
die ter plekke waren geboren en in Suriname om slaven uit Afrika. In dat laatste
geval kónden moeders en kinderen niet worden gescheiden om de simpele reden dat
zulke familiebanden al verbroken waren vóórdat de slaven in het handelstraject
belandden dat door de Europeanen werd beheerst, zuigelingen uitgezonderd. Het
waren de Afrikaanse handelaren, die geen boodschap hadden aan familiebanden en
die informatie zou een historische roman maar nodeloos gecompliceerd maken.
Voorts maakt de schrijfster opvallend veel melding van het brandmerken van de
slaven. Dat gebeurde in Afrika, als de slaven aan boord kwamen en het gebeurde
weer in Suriname, als de slaven op de plantage arriveerden. Dat laatste was helemaal
niet nodig, volgens McLeod, want de planters hadden kunnen volstaan met ‘een
gekleurd lintje’. Blijkbaar trachten de Europeanen opzettelijk hun slaven zo veel
mogelijk te verminken, want dat brandmerken zou tot infecties leiden en zelfs tot de
dood. Zulke passages maken het gebrek aan bewijsplaatsen in dit boek pijnlijk
zichtbaar, want ik heb in geen van de journalen van de scheeps- en plantageartsen
ook maar iets gevonden over de dodelijke gevolgen van het brandmerken. Bovendien
heb ik zo mijn twijfels of mevrouw McLeod de Surinaamse planters werkelijk te
slim af is met haar lintje en ik weet vrijwel zeker dat de slavenhandelaren en planters
iets anders hadden bedacht wanneer het brandmerken inderdaad zulke dramatische
consequenties had als de schrijfster ons wil doen geloven. Vonden de slaven het
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brandmerken vreemd? De schrijfster citeert een oud slavenliedje, waaruit dat zou
blijken. Dat is blijkbaar voldoende voor een paar hartverscheurende passages in een
roman. De historicus kan pas antwoord geven als hij het brandmerken heeft vergeleken
met de Afrikaanse en Europese gewoonte om allerlei tekens en permanente
versieringen op het lichaam aan te brengen.
Ten derde noem ik de passage, waarin de auteur beweert dat de slaven geen loon
ontvingen, maar alleen ‘een sobere maaltijd, twee maal per jaar een lap stof en af en
toe een beetje rum of wat tabak’. Gemakshalve vergeet mevrouw McLeod de
huisvesting, de medische verzorging en de opbrengst van het vissen, het jagen en de
kostgrondjes. Maar daar gaat het niet om. De slaven kregen geen geld en in een
historische roman kan dat aanleiding zijn tot ongeremde verontwaardiging. Een
wetenschappelijke studie dient er echter op te wijzen dat het proletariaat in Europa
wel met geld werd beloond en desondanks niet in staat was om daarmee meer te
kopen dan de slaven kregen.
Onverwacht komt de nuance waar ik zo naar haak toch nog te voorschijn als
McLeod de lijfstraffen opsomt die de slaven werden toegediend en die in onze ogen
stuk voor stuk gruwelijk waren. Terecht wijst de auteur erop, dat de normen en
waarden in de zeventiende en achttiende eeuw op dit punt sterk afweken van die van
vandaag en dat Europeanen deze vreselijke straffen ook kregen opgelegd.
Ik zou nog veel meer kritiek kunnen spuien, maar dat zou ten onrechte de indruk
wekken dat we hier met een serieuze wetenschappelijke publicatie te maken hebben.
McLeod heeft naam verworven met haar historische romans en de hier besproken
passages bewijzen dat het werk van een romancier hemelsbreed verschilt van dat
van een historicus. Schoenmaker blijft bij je leest. Ik hoop dat we in de toekomst
nog een aantal fraaie romans over de tempoe doeloe van Suriname van de hand van
mevrouw McLeod tegemoet kunnen zien. Als tegenprestatie beloof ik met mijn hand
op het hart dat ik nooit en te nimmer een historische roman zal publiceren.
P.C. Emmer

Bea Vianen, Begraaf mij in dit gruis, Paramaribo: Uitgeverij Okopipi
2002. ISBN 99914 64 08 5, 73 pp.
Bea Vianen is natuurlijk vooral bekend door haar vijf romans Sarnami, hai (1969)
Strafhok (1971), Ik eet, ik eet tot ik niet meer kan (1972), Het paradijs van Oranje
(1973) en Geen onderdelen (1979) die ze bij de Nederlandse uitgeverij Querido of
De Bezige Bij publiceerde en waarmee ze een van de auteurs werd die door de
Surinaamse middelbare scholieren het meest wordt gelezen. Dat ze al in 1962 met
poëzie debuteerde en vervolgens een aantal dichtbundels publiceerde, bleef altijd op
de achtergrond. Toch is het goed een moment bij die poëzie stil te staan. De meest
recente door de Surinaamse uitgeverij Okopipi gepubliceerde bundel Begraaf mij in
dit gruis (2002) is daartoe een goede gelegenheid.
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De steeds terugkerende thema's in het poëtisch oeuvre van Bea Vianen zijn
jeugdervaringen in het geboorteland, reizen in Zuid-Amerika, de Europese
migrantenervaring en het schrijfproces zelf. Wie de bundels achtereenvolgens
beschouwt neemt een toenemend vereenzamingsproces waar.
Bea Vianen plaatste haar debuutbundel Cautal (1965) in een Hindostaanse traditie,
maar je zou kunnen zeggen dat in de bundel in feite een seculariseringsproces wordt
verwoord waarbij deze traditie wordt vervangen door het positief geloof in het
dichterschap. Cautal is zo een bundel met heel persoonlijke gedichten, waarin de
identiteit niet ontleend wordt aan de geboortegrond, als identiteit van de ‘navelstreng’
maar als identiteit de ‘navel’, van het hart: ‘dit is het ergste / zwijgen, luisteren /
terwijl het hart / ontbreekt’ (18). Het doel van de innerlijke zoektocht wordt in het
gedicht gevonden.
Liggend stilstaan bij blijvende momenten (1974) staat voornamelijk in het teken
van de persoonlijke jeugdherinnering aan een roomse opvoeding, van gevoelens van
eenzaamheid en het zoeken naar contact. In drie delen vertelt ze in het kort haar eigen
levensgeschiedenis. De herinneringen aan het roomskatholieke internaat en de strenge
regels daar zijn niet van de vrolijkste. Vervolgens is er haar verblijf en haar
beschrijving van een relatie in Nederland. Tenslotte is er de terugkeer naar haar
geboorteland Suriname.
In vergelijking met Cautal is deze tweede bundel veel minder poëtisch en dus veel
prozaïscher, zowel in beschreven onderwerpen met zijn gedachten over alledaagsheden
als in stijl van dichten. Bea Vianens poëzie ligt trouwens in het algemeen in het
verlengde van haar proza. De slotregels ‘snijd mij dan aarde, snijd mij / ik leef’ uit
Cautal zouden zo uit het romandebuut Sarnami hai kunnen zijn, gedichten als ‘De
refter’ en ‘Het lof’ om er twee te noemen uit Liggend stilstaan bij blijvende momenten,
zo uit de roman Ik eet, ik eet tot ik niet meer kan, en gedichten uit het laatste deel
van de tweede bundel vertonen veel overeenkomst met de thematiek van de roman
Geen onderdelen.
De derde bundel, Over de grens (1986), gaat opnieuw over haar jeugd in Suriname,
waarna in het tweede deel reiservaringen in Zuid-Amerika worden beschreven. De
gedichten vormen een verbaal foto-album vol persoonlijke impressies. Toen na 1979
kennelijk de inspiratie en vormkracht voor een ‘groot genre’ als de roman was
opgedroogd beperkte Bea Vianen zich tot het ‘kleine genre’ als het gedicht. In de
gedichten overheersen gevoelens van angst en onrust, van dood van familieleden,
van nostalgie naar een voorgoed verloren jeugd en een geliefde. Deze persoonlijke
preoccupaties worden vooral en veelvuldig op het schrijfproces betrokken, maar
waar Cautal nog eindigde met het geloof in het schrijverschap is dat nu niet meer
vanzelfsprekend. Het schrijven is een gevecht geworden om toch nog enig contact
te bewerkstelligen, maar vaak tevergeefs.
Ook in Op het laatst krijgen we met z'n allen donderop (1989) speelt Bea Vianen
een spel van onthullen en verbergen met haar lezer. Ze verbindt een gebeurtenis of
een waarneming met gedachteflarden van andere tijden en plaatsen, op een ironiserend
relativerende toon die misschien als misogyn, maar toch liever als getuigend van
volstrekte vereenzaming gekarakteriseerd zou kunnen worden. Bea Vianen heeft
nergens rust kunnen vinden: ‘Wonen
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was toch altijd trekken naar elders.’ (51) In deze bundel zijn ervaringen van een heel
leven thematisch verwerkt, zoals haar ongelukkige katholieke jeugd. Over haar
verblijf in Nederland, het tweede grote thema, wordt evenmin iets positiefs gemeld.
Ook Zuid-Amerika heeft niet gebracht wat er van verwacht werd. Over de recente
geschiedenis van haar geboorteland Suriname schrijft ze ‘De Surinaamse
onafhankelijkheid heeft mij / Niets verduidelijkt...’ (64) Dan rest nog slechts het
vierde thema, dat van het schrijven zelf, maar ook hier is de uitkomst negatief: ‘het
niervretende dat / Er zelfs in mijn schrijfmachine analfabetisme zit.’ (40).
Na deze omzwervingen na veertig jaar dichterschap dan de recente bundel Begraaf
mij in dit gruis: Is hier het toenemende vereenzamingsproces gekeerd of
doorgetrokken?
‘Begraaf mij in dit gruis’ is op zich al geen erg opgewekte titel en dat zijn de
gedichten evenmin. De bundel bevat de keuze uit een groot aantal verspreid
verschenen gedichten die de dichteres aan de redactie van De Ware Tijd Literair en
uitgeverij Okopipi ter hand stelde. In twee delen, ‘Zuid-Amerikaans reliëf’ en
‘Caraïbisch reliëf’, biedt de samensteller van de bundel, Ton Wolf, een keuze van
43 gedichten aan uit het materiaal dat Bea Vianen aan de redactie van De Ware Tijd
Literair en uitgeverij Okopipi ter hand stelde. Ton Wolf schrijft ook een ‘ten geleide’
die de sfeer van Bea Vianens poëzie trefzeker en indringend evoceert.
Van Vianens hoofdmotieven keren verschillende in deze bundel terug. Waar het
zoeken en vinden van korte contacten of langdurige relaties in vorig werk al vaak
problematisch was, wordt dit in deze recente bundel zelfs tot hoofdgedachte. Zó zelfs
dat ze het contact met zichzelf dreigt te verliezen. ‘Ik hol mezelf tegemoet / Eenakter
van een voortvluchtige met / Een uit Brits-Indië meegenomen angst: Ze voor zijn.’
De bundel Begraaf mij in dit gruis bevat gedichten die de ontwikkelingen van de
voorgaande bundels doorzetten tot de uiterste consequentie.
In over het algemeen korte gedichten, bestaande uit relatief lange versregels die
soms bijna proza lijken te worden, geeft de dichteres miniaturen van Zuid-Amerika,
de Caraïbische regio en eigen land, beelden die spreken van grote maar ook grootse
treurnis en droefenis in het persoonlijke leven én als visie op historisch vlak. Er kan
in deze poëzie geen lach, zelfs geen glimlach meer af, in geen enkele
Zuid-Amerikaanse stad, in geen enkel beeld. Er is geen metafoor die echt hoop geeft,
al lijkt soms even het tegendeel.
De twee centraal in de bundel geplaatste gedichten, het laatste van de eerste afdeling
en het eerste van de tweede, dragen de titels ‘Verankeren’ en ‘Betrokken zijn’. Maar
‘Verankeren’ biedt evenmin enige hoop, want ‘Sterk verankerend zou je / Bijna
willen zeggen: “Begraaf mij in dit gruis.”’ En het wat langere gedicht ‘Betrokken
zijn’ eindigt met ‘misschien wel de geruststelling / Niet betrokken te zijn’. Zo blijkt
wat een positief perspectief lijkt te bieden uiteindelijk toch nog negatief te eindigen.
De gedichten in deze bundel zijn over het algemeen met maar enkele versregels
zó kort dat ze zich lijken te verontschuldigen voor hun ontstaan en hun bestaan.
Twee, drie of een paar meer versregels, maar geen langer dan een
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halve pagina, geven ze korte impressies weer. Even klinkt hun stem en dan volgt op
de grote leegte van de rest van de pagina opnieuw de stilte.
Het verlangen blijft, maar de onmacht blijkt sterker. Alle waardevolle contacten
met vroeger zijn definitief voorbij, zelfs zó voorbij dat de herinnering eraan niet eens
meer op te roepen en te herbeleven valt, zoals in de versregels ‘De plek waar wij
stonden / Ons in het paradijs bevonden is overschreeuwd / Alles wat ik zei. Alles
wat je zei is terwijl ik er sta / Geraas van de wind door de bomen’. Toch slaagt Bea
Vianen erin om met deze gedichten het geweld van dat geraas éven tot zwijgen te
brengen, al is het maar voor de duur van het gedicht.
Ze zijn het product van een in het leven teleurgestelde, van tijd tot tijd wanhopig
eenzame die om contact schreeuwt maar gedoemd is eenzaam te blijven. Om het wat
minder negatief uit te drukken vormen de gedichten ‘zonnestralen door scherven’
(41).
Wim Rutgers

Carry-Ann Tjong-Ayong: De wasvrouw, Amsterdam: Greber Uitgever
& Distributeur 2002. ISBN 90 5592 503 9, 72 pp.
Met De wasvrouw heeft Carry-Ann Tjong-Ayong een sympathieke bundel poëzie
geschreven vol met door heimwee ingekleurde nostalgische jeugdherinneringen. Een
tijd die voorgoed verloren lijkt. ‘Weemoed’ noemt de dichteres het zelf in haar gedicht
‘Sibibusi I’. De familieband in het gezin Tjong-Ayong moet sterk geweest zijn:
‘Neficawipa waren wij de kinderen wij vijven onafscheidelijk’ (16). Ze beschrijft
de buitenplaats en het statige ouderlijke huis, de spelletjes die ze als kind speelde,
de geuren en de kleuren van de natuur, van het grote land met zijn bossen en vooral
zijn brede rivieren, de stad en de districten die in de vakanties bezocht werden. Geen
wanklank wordt vernomen. Het was allemaal pais en vrede in het Suriname van
weleer, dat gezien de leeftijd van de dichteres in de jaren veertig en vijftig moet zijn
geweest, de laatkoloniale tijd en het prille begin van de autonomie. Maar politieke
ontwikkelingen of sociale misstanden zijn geen thema van deze bundel, al beschrijft
het titelgedicht ‘De wasvrouw’ wel de arme zwarte vrouw Eleonora die ondanks
haar ondankbare en nederige beroep haar hoofd hoog wist te dragen. Eigenlijk is de
titel nogal ongelukkig gekozen omdat deze de bundelthematiek bepaald niet dekt.
De kinderen Tjong Ayong, wier vader directeur van het Sint Vincentius hospitaal
was, waren rijkeluiskinderen er kregen een liefdevolle en beschermde opvoeding:
‘je harde ruwe eeltige zolen met afgebrokkelde nagels naast de mijne schoon en zacht
van witte sokjes en leren sandaaltjes in het schelpenzand dat au! mijn
rijkeluiskinderzooltjes bijt’ (18)
Dit citaat toont het poëtische procédé dat de dichteres hanteert en dat ik zou willen
karakteriseren als verticale poëzie. De hierboven aangehaalde zin is verdeeld over
niet minder dan twaalf versregels, die daarmee nog bepaald niet de kortste verzen
van de bundel zijn geworden; vele versregels bestaan uit niet meer dan een of twee
woorden. Het veel voorkomende enjambement is dan ook karakteristiek voor deze
poëzie.
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Het effect van deze verticale poëzie is het grootst als verzen als vanzelfsprekend op
zekere afstand met elkaar rijmen, zoals in het eerste gedicht over ‘Carolina de
oermoeder’, dat als volgt eindigt: ‘van je zonen kreeg je alle eerbetonen die een
moederliefde ooit verwierf en toen je stierf liet je in je nalatenschap een broederschap
hecht als de taaiste boslianen rond de sterkste mamabon nazaten met de erenaam van
Tjon’. Het zal duidelijk zijn dat het rijmpaar ‘zonen - eerbetonen’ uit rijmdwang
geboren is en waarom van ‘boslianen’ geen enkelvoud gemaakt om het te laten
assoneren met ‘erenaam’? Maar ‘verwierf - stierf’ en ‘mamabon - Tjon’ daarentegen
zijn zeker geslaagd. Rijm werkt het beste als het verdoezeld wordt en daardoor een
onopzettelijk en vanzelfsprekend karakter krijgt. Jammer genoeg lukt dat in de bundel
maar zeer ten dele. Het gedicht ‘Sika’ begint als volgt: ‘sosofutu door het stof is voor
kinderen nooit een bof’ en gaat op deze voet door met gedwongen rijmparen als ‘teen
- heen’, ‘tropenkind - gezwind’ en meer daarvan. De dichteres had hier zeker veel
kritischer naar haar werk moeten kijken en dergelijke ‘gedichten’ gewoon moeten
schrappen. De bundel zou er weliswaar wat dunner door geworden zijn, maar er
kwalitatief zeker door gewonnen hebben. Carry-Ann Tjong-Ayong maakt in haar
gedichten ook veel gebruik van beeldspraak door vergelijkingen en vormen van
metaforen, zoals in ‘je glimlach omvat alle kleurnuances die jouw altijd aanwezige
god de natuur en ons door jou ooit schonk: roze tussen goud blozend als het
ochtendgloren boven de vulkaanrondedans van León wanneer de kathedraal met haar
zesde slag sonoor wegtrillend de ochtendzon ontsteekt’ (56). Hier is sprake van
dichterlijke zeggingskracht die uitsteekt boven het gelegenheidsgedicht.
De bundel is prachtig uitgevoerd in bruintinten, met een aantal mooie illustraties,
maar waarom was het daarbij nodig de gedichten allemaal een kwartslag op de
pagina's te draaien, waardoor er zulk een vreemd formaat van bepaalde kleine
zakagenda's is ontstaan? De korte versregels waren op een normale rechte pagina
volgens mij beter tot hun recht gekomen. Maar misschien is dat toch gewoon een
kwestie van smaak.
Een gedicht als ‘Bolero’ is een van de betere in de bundel, omdat hier met beeld
en klank prachtige effecten bereikt worden. Ik citeer het slot van de beschrijving van
de intieme dans: ‘mijn lichaam volgt het zijne onvermoeibaar in de nacht als de
instrumenten weg gaan kwijnen neuriet hij het liedje zacht in mijn haren // nu na al
die jaren in de koude nuchterheid raak ik het gevoel zijn handen en ons ritme nog
niet kwijt’ (27-26) Ook het gedicht ‘De laatste ronde’ (40-41) over ‘de dag dat de
reus het leven liet’ is prachtig, evenals de evocatie van ‘Het oude huis’, het langste
gedicht uit de bundel.
De wasvrouw bevat geen literaire hoogstandjes of baanbrekende vernieuwende
poëtische procédés maar daarvoor is deze bundel ook niet geschreven en gepubliceerd.
Op direct aansprekende en ongekunstelde wijze schrijft Carry-Ann Tjong-Ayong
vanuit haar hart over haar herinneringen aan en haar liefde voor het land van haar
gelukkige jeugd. Zó moet deze bundel gelezen en beleefd worden. Zo heb ik ze
althans gelezen.
Wim Rutgers
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Michiel van Kempen: Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur,
Academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam, Paramaribo:
Uitgeverij Okopipi 2002. ISBN 99914 640 1 8, vijf delen in vier banden
van resp. 329, 376, 568 en 216 pagina's.
Een proefschrift recenseren is een onmogelijke opgave of getuigt van hoogmoed van
de recensent. Deze zal immers waarschijnlijk minder dagen of zelfs uren in het lezen
ervan investeren dan de promovendus er in hoeveelheid jaren aan heeft gewerkt.
Generaal Michiel van Kempen heeft bovendien volgens de algemene inleiding voor
zijn Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur een zeer grote groep sergeanten
laten aanrukken die het gehele werk in zijn ontstaan gevolgd heeft en de
conceptteksten voorzien heeft van duizenden kanttekeningen en correcties. Vervolgens
is het werk beoordeeld en goed bevonden door twee promotoren en zeven
commissieleden. Hoe kan een recensent in zijn eentje tegen een dergelijke overmacht
op, zo hij dat zou willen? Bovendien bespreekt de recensent in dit geval een werk
dat nergens, buiten een aantal universiteitsbibliotheken, te verkrijgen is. Wat hierna
volgt is dan ook niet meer dan een weergave van de opzet van deze dissertatie en
enkele kanttekeningen.
Het proefschrift Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur dat Michiel van
Kempen op 5 juni 2001 aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde is op de
literaire pagina van De Ware Tijd in Suriname wegens de omvang en volledigheid
ervan gekarakteriseerd als ‘een nogal intimiderend geheel’, want ‘je vraagt je af hoe
lang “DE” geschiedenis zou moeten zijn als alles al zo uitputtend beschreven is.’ Ik
herinner me nog dat de adjudant van de gouverneur van Aruba zich een grapje
permitteerde toen ik indertijd mijn proefschrift aanbood, door te zeggen: ik dacht
dat het een schrift zou zijn, maar het is een heel boek. Met zijn vijf delen, 1489
pagina's op A-4-formaat met enkele regelafstand, 2634 voetnoten, en een literatuurlijst
van 112 dichtbedrukte pagina's, waarvan er ongeveer vijf met publicaties van de
promovendus zélf, heeft Michiel van Kempen met Een geschiedenis van de
Surinaamse literatuur aan het woord proefschrift, deze keer met de klemtoon op het
eerste deel van de samenstelling, inderdaad wel een singuliere uitleg gegeven. Maar
intimiderend, waarom? De stand van het literair-historische onderzoek en de beperkte
bereikbaarheid van de bronnen rechtvaardigen het encyclopedische, cartografische
karakter. Bovendien biedt het door Van Kempen bijeengebrachte materiaal door zijn
uitvoerigheid juist vele aanknopingspunten tot discussie. Daarmee werd al een begin
gemaakt tijdens het van 12 tot 15 november gehouden literaire festival Het woud der
verwachting, waar uitgebreid commentaar werd geleverd op het orale materiaal in
het boek en enkele Sranangedichten en hun vertaling. Het onbepaalde lidwoord in
de titel lijkt me heel bewust gekozen.
Deze dissertatie draagt naast de enorme berg feitenmateriaal zoveel discussiestof
aan dat Michiel van Kempen ongetwijfeld gelijk zal krijgen met zijn opmerking dat
ze als repoussoir zal gaan dienen. Ze kan en moet een uitdaging zijn voor verder,
nóg gedetailleerder onderzoek op onderdelen, maar óók tot
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een algemene standpuntbepaling over de persoonlijke visies en meningen die de
auteur nergens onder stoelen en banken steekt. Ik zou het proefschrift daarom liever
als een vertrekpunt voor de geschiedschrijving van de Surinaamse literatuur willen
zien dan als een eindpunt. Alhoewel: wie vat de moed en de werkkracht op om dit
gigantische werk dat Van Kempen heeft geleverd over te doen? Iemand die zo
gedreven is, staat misschien maar eens per generatie op. Dit proefschrift zal dus wel
degelijk langdurig hét referentiepunt bij uitstek (moeten) blijven. Maar dat lijkt me,
gegeven de kwaliteiten ervan geen enkel bezwaar. Van Kempen heeft met al zijn
noten nauwkeurig aangegeven waar híj de mosterd haalde.
Met de definitie ‘Surinaamse literatuur omvat alle orale en geschreven teksten en
andere communicatieve uitingen (interacties) die een aspect van literariteit bezitten,
voortgebracht in een of meer van de door groepen gehanteerde talen van Suriname,
en die deel uitmaken van het retroactief-historisch proces van bijdragen aan een van
de tradities die de nationale identiteit van Suriname constitueren’ sluit Van Kempen
het deel ‘Theoretische bespiegelingen bij literatuurgeschiedschrijving’ op pagina 81
af. Alleen al over deze definitie valt al een hele discussie te voeren. Wie bepaalt om maar eens twee problemen te noemen - of orale en geschreven teksten een aspect
van literariteit bezitten en dat ze deel uitmaken van de nationale identiteit? Bij de
reductie van het corpus, op p. 82-83, dus net na de definitie, gaat Van Kempen
daarvoor uit van het ‘functioneren in het literaire bedrijf’, maar daarnaast is hij het
vooral zélf die bepaalt wie er al dan niet bij hoort. Zo valt Hans Favery op basis van
het eerste criterium buiten de Suriboot en worden anderen zoals Bernardo Ashetu
(1929-1982), hoewel die helemaal nooit in het Surinaamse literaire bedrijf heeft
gefunctioneerd, sterk naar voren gehaald. Zo vallen ook grote delen van Albert
Helmans uitgebreide, als niet-Surinaams beschouwde oeuvre af, wat mijns inziens
jammer is omdat het de gedachte versterkt dat een Surinaamse auteur uitsluitend
over Suriname zou moeten schrijven en zich niet met de rest van de wereld zou
mogen bemoeien. Ik denk dat Michiel van Kempen er beter aan had gedaan dat enge
nationalisme te bestrijden in plaats van te versterken.
Na de theoretische bespiegelingen, waarvoor Van Kempen gekeken heeft naar
opvattingen in Europa, Zuid-Afrika, India en in het Caraïbische gebied, na alle
materiaalverzameling en het schiften en ordenen daarvan breekt de fase aan van het
vertellen van de geschiedenis. Daarvoor wordt Een geschiedenis van de Surinaamse
literatuur ingedeeld in drie delen: orale literatuur, koloniale literatuur en postkoloniale
literatuur. Onder koloniale literatuur verstaat de schrijver temporeel afgebakende
literatuur uit de koloniale periode, geschreven door allochtone kolonisten en
kolonisatoren. Dat laatste aspect maakt het dan weer mogelijk het temporele aan de
kant te zetten en al postkoloniale literatuur in de koloniale periode aan te treffen.
Onder postkoloniale literatuur oftewel Surinaamse literatuur vat hij alles wat onder
zijn hierboven geciteerde definitie valt.
Michiel van Kempen stelt zich steeds vier vragen: Waarover schreven de auteurs?
Welke vorm gaven ze aan die onderwerpen? Onder welke omstandigheden werkten
de schrijvers? War en wie hebben zij met hun werk bereikt?
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Hij werkt dat vervolgens in vijf periodes uit, vanaf het orale tijdperk vóór de letters
tot het jaar van Surinames onafhankelijkheid in 1975. De scharnierpunten vindt Van
Kempen in de literatuur zelf en vallen aan het einde van de zeventiende eeuw als de
‘reizigers en rauwdouwers’ plaatsmaken voor ‘planters en passanten’, waarbij de
bloei aan het einde van de achttiende eeuw extra aandacht krijgt. Een volgende
periodegrens ligt in 1890, waar de culturele heroriëntatie en opbloei van 1890 tot
1923 beschreven wordt. In het jaar 1923 verscheen De glorende dag van Albert
Helman die zich toen nog Lodewijk Lichtveld noemde, in 1957 de beroemd geworden
bundel van Trefossa onder de titel Trotji. Het eindpunt 1975, de onafhankelijkheid,
is een extra-literaire want politieke grens.
Michiel van Kempen volgt de ontwikkeling van de Surinaamse literatuur op de
voet. Zo omvat de orale literatuur ruim 100 pagina's, de zestiende en zeventiende
eeuw samen nog geen 20, de achttiende eeuw tot 1775 ruim 30, waarna het laatste
kwart van de achttiende eeuw 60 pagina's krijgt. Hier was voor het eerst sprake van
de ontwikkeling van een eigen literair leven met een actief genootschap als De
Surinaamsche Lettervrienden en plaatselijk bekend geworden auteurs, het begin van
de pers en het lokale toneelleven met eigen schouwburgen. De negentiende eeuw
krijgt een 130 pagina's toebedeeld, de periode van 1890-1923 ruim 100. De iets meer
dan 30 jaar van 1923-1957 vergt 200 bladzijden, de 18 jaar van 1957-1975 krijgt
met 350 pagina's anderhalf keer zoveel ruimte. De toenemende omvang van de
hoofdstukken spiegelt de literaire ontwikkeling.
De literatuurgeschiedenis wordt ingebed in een summiere, maar brede schets van
de politiek-staatkundige, economische en sociale ontwikkeling, demografische
gegevens, culturele oriëntatie en organisatie, taalpolitiek en onderwijs, kunst en
vermaak. Michiel van Kempen verkondigt een brede opvatting van
literatuurgeschiedschrijving door niet alleen van de auteurs en hun teksten uit te gaan.
Hij bespreekt ook de receptie daarvan door zowel de lezer in zijn beschouwingen te
betrekken als de institutionele, contextuele inbedding zoals onder meer de productie
door uitgevers en drukkers, de distributie door boekhandel en bibliotheek, kranten
en periodieken, het leespubliek en de leesverenigingen. Tevens staat hij, voorzover
van toepassing, stil bij schrijversorganisaties, literaire prijzen en het
literatuuronderwijs. Het toneelwezen wordt apart beschreven, waarna in het onderdeel
teksten proza en poëzie aan de orde komen die steeds per taal besproken worden.
Om bij deze veelomvattende scoop de literaire tekst zélf niet helemaal achter de
horizon te laten verdwijnen, zoals hij op pagina 47 in noot 96 schrijft, neemt de auteur
naast het reguliere geschiedverhaal een steeds toenemend aantal profielen op. In een
profiel wordt ‘het reilen en zeilen van een groep of instituut beschreven’ meldt Van
Kempen zelf, maar in de praktijk betekent dat het bespreken van leven en werk van
de belangrijkste auteurs, die hij bediscussieert en als literair criticus evalueert door
er een waardering over uit te spreken. Daarnaast is er nog een kleiner aantal close
ups waarin diverse verschijnselen, een problematiek of een detailonderwerp nog eens
extra aandacht krijgt. Zo is dit proefschrift een lappendeken van benaderingen gewor-
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den waarbij de literatuurhistoricus in toenemende mate de pet van de literatuurcriticus
op zet.
Deze dissertatie is er een van zowel beschrijving als herschrijving. Michiel van
Kempen bevestigt een aantal reputaties, zoals die van Trefossa, Michael Slory en
Shrinivāsi. Hij herstelt de reputatie van Albert Helman tegenover de auteursgeneratie
van de jaren zestig en zeventig. Maar daarnaast worden door de schrijver ook nieuwe
reputaties gemaakt door de grote positieve aandacht voor bijvoorbeeld Paul Marlee,
Bernardo Ashetu en Thea Doelwijt en talrijke anderen met een relatief geringe literaire
productie en dientengevolge onbekendheid, zoals Assid, Juanchi en Barbara Stephan
om er maar eens een paar te noemen. Corly Verlooghen die contemporain een heel
negatieve reputatie had, krijgt nu veel aandacht in positieve en negatieve zin, waarbij
het eindoordeel uiteindelijk toch nog positiever uitvalt dan waarmee de kritiek deze
dichter ooit bedeeld heeft. De in Surinaamse literaire kringen zo populaire R. Dobru
over wie Van Kempen wel eens heel kritisch heeft geschreven, komt er nu redelijk
positief van af.
Rond april 2003 zal er bij Uitgeverij De Geus een handelseditie van dit proefschrift
verschijnen, waarin ook de periode 1975 tot 2000 besproken zal worden. Dat zal niet
wegnemen dat dit proefschrift zelf met zijn uitgebreide notenapparaat zijn nut zal
blijven bewijzen als naslagwerk. Het is daarom jammer dat deze proefschrifteditie
geen register(s) heeft, al vergemakkelijken de gedetailleerde inhoudsopgave en de
kopteksten het opzoeken aanzienlijk.
Wim Rutgers

Annette de Vries, Scheurbuik, Amsterdam: Uitgeverij Atlas 2002. ISBN
90 450 11611, 319 pp., prijs €18,50.
Scheurbuik, de debuutroman van Annette de Vries, is opgedragen aan haar ‘bere’.
Bere betekent in het Sranan buik (=familie). De opdracht, in de vorm van een
Banjalied dat de familiebanden bezingt, is tevens de verklaring van de titel van het
boek. De buik, de familie is verscheurd naar ras, cultuur, religie, geografische locatie
en sociale status en toch op de een of ander manier met elkaar verbonden.
In deze Surinaamse familieroman ontvouwt de auteur in 17 hoofdstukken met
proloog en epiloog het leven van een groot aantal personages, die op velerlei wijze
relaties met elkaar hebben. Het boek speelt in Suriname met op de achtergrond
Nederland.
De hoofdpersoon, de 33-jarige Lucia Mac Nack, woont in Nederland en gaat naar
haar geboorteland om een terminaal zieke jeugdvriend, Miquel, op zijn verzoek bij
te staan. Zij komt hierdoor terecht in een typische Surinaamse ‘grootfamilie’ met
relaties en verbanden in allerlei lagen van de Surinaamse maatschappij.
Het leven speelt zich afwisselend af in de stad en op een afgelegen ‘brokko
pranansie’ (= verlaten plantage) waar Miquel zijn laatste dagen doorbrengt.
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Lucia logeert bij de zuster van Miquel in een statig koloniaal huis aan de
Surinamerivier en neemt enthousiast deel aan het mondaine leven in Paramaribo.
Het primitieve leven ervaart zij als zij Miquel opzoekt op plantage. Zij geniet daar
van de weelderige natuur, die zij zeer uitbundig beschrijft. Lucia maakt bovendien
kennis met de geestenwereld, met voorouderverering, winti, wisi, wasi en folklore
en beschrijft dit allemaal zeer gedetailleerd. De voor Lucia complexe en verwarrende
intermenselijke relaties van familie, vrienden en bedienden komen in dit boek
uitvoerig aan bod.
De toestand in het land, zoals het was en zoals het verworden is, beschrijft de
auteur in het zesde hoofdstuk. Lucia vergelijkt het armoedige doch kleurrijke en
gemoedelijke Paramaribo uit haar jeugd met de vervallen sloppenbuurten en puisant
rijke poederwijken, het waanzinnige verkeer, ‘wilde’ busjes met keiharde muziek
en het lawaai van het Paramaribo van nu. Zij voelt zich een gespleten persoonlijkheid
(‘twee Lucia's’) en in Suriname niet geaccepteerd als zij onder andere op de markt
voor ‘bounty’ (= zwarte huid, witte ziel) wordt uitgemaakt.
Lucia en Miquel hebben lange beschouwelijke gesprekken over hun jeugd en de
haat-liefde verhouding met Suriname die zij delen. Zij vergelijken het leven in
Nederland en Suriname en blikken via foto's terug op de dagen van toen op de
plantage. Miquel gelooft dat mensen thuis horen in het land waar zij geboren zijn en
is daarom teruggegaan naar Suriname. Lucia daarentegen meent dat mensen horen
in het land waar zij wonen of willen wonen. Immers Miquel kon door Suriname te
verlaten als homo en danser zich zelf zijn, terwijl hij in Suriname nooit als zodanig
geaccepteerd werd. Dat was ook zo tijdens de staatsgreep van 1980, toen vele rijken
het land ontvluchtten, terwijl de armen die het land niet verlaten konden en het
slachtoffer werden van militair geweld, zoals buurman op de plantage.
Lucia hoort de familiegeschiedenis, verhalen over de bere, waartoe zeven generaties
voorouders worden gerekend met voor elke generatie haar eigen aanspreektitel,
granma, afo, totro, totro totro, prof en/of kabra. De onderwerpen stamboom,
slavenafkomst, contractarbeiders, Europeanen, Joden, verbittering tegen de blanken
passeren de revue. De verkrachtende plantageeigenaar en de man als ‘onbetrouwbare
onverantwoordelijke flierefluiter’, wat zijn oorsprong schijnt te hebben in de
slaventijd, blijken nog steeds hun stempel te drukken op de relatie man/vrouw in
Suriname.
Lucia bereidt zich voor op haar aanstaand vertrek naar Holland, hoewel zij opziet
tegen de confrontatie met de verhulde discriminatie, die je in Nederland elke dag
opnieuw ervaart. Zij weet echter dat zij terug moet en neemt afscheid van Miquel.
De ouders van Miquel en zijn zuster Carmen zullen hem verzorgen als Lucia weg
is. In de epiloog ontvangt Lucia de brief van Carmen, die de laatste dagen van Miquel
beschrijft. Lucia weet dat zij niet veel voor Miquel heeft kunnen betekenen, maar
heeft zichzelf leren kennen en beseft dat je je niet moet richten op de gemeenschap,
want uitendelijk ben je op je zelf teruggewezen.
Het is een goed geschreven boek met de wellicht te grote ambitie om zoveel
mogelijk problemen aan de orde te stellen. De tegenstellingen, de gespleten-
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heid, de ambivalentie en het probleem van de ‘ocean swimmers’ (die noch hier noch
daar thuishoren) worden aan de orde gesteld. Suriname - Nederland, het leven in de
stad - het leven op plantage, de rationele wereld (de wetenschap e.d) - de
geestenwereld (winti etc.), de rijke zuster Carmen - het arme dienstmeisje Johanna,
het huwelijk van Sophia (een zwart meisje van de plantage) met Hector (een bijna
blanke dokter uit goede familie uit de stad) spelen een grote rol in deze roman. Het
zijn veelal de situaties en omstandigheden die de loop van het verhaal bepalen, meer
nog dan de karakters van de personages. Annnette de Vries heeft veel te vertellen en
doet het ook in haar roman Scheurbuik. Het zal zeker niet haar laatste boek zijn.
Dorine van Hinte-Rustwijk

Johan Ferrier, Het grote Anansiboek, met illustraties van Noni Lichtveld,
Schoorl: Conserve 2002. ISBN 90 5429 1621, 146 pp., prijs €15,00.
De spin Anansi was (en is) een geliefd sprookjesdier in West-Afrika. Met de slaven
is hij meegekomen naar het Caraïbisch gebied en Suriname en dankzij de migratie
van vele Surinamers heeft hij ook bekendheid verkregen in Nederland, waar zijn
faam verspreid is door vertellers als Gerda Havertong en Wijnand Stomp. Zoals de
meeste sprookjes komen ook de verhalen over Anansi, de Anansitori, uit de orale
literatuur, maar in de moderne tijd zijn er zowel in Suriname als in Nederland boeken
verschenen met Anansitori die soms meer traditioneel zijn, maar vaak ook aangepast
aan deze tijd.1
Johan Ferrier, de laatste gouverneur en eerste president van Suriname, staat bekend
als een begenadigd verteller. Bij de presentatie van het boek in Suriname vertelde
zijn dochter Cynthia McLeod-Ferrier, hoe haar vader in de tijd dat zij leerling en hij
onderwijzer was op de Hendrikschool, soms moest invallen voor een afwezige collega
en dat hij dan meestal Anansitori ging vertellen, tot grote vreugde van de klasgenoten
en tot trots van Cynthia.
Ook Het grote Anansiboek is vertellenderwijs tot stand gekomen. Omstreeks 1985
heeft Ferrier de verhalen verteld aan kinderen in een Nederlandse jeugdbibliotheek.
Die zijn op een band opgenomen en uitgeschreven en vormen de 26 verhalen van
het Anansiboek. Het vertelkarakter is op deze wijze bewaard. We missen de intonatie
en de mimiek, maar die worden gecompenseerd door de prachtige zwart-wit
tekeningen van Noni Lichtveld, die in hun ornamentiek West-Afrikaanse kunst
suggereren.
De slimme Anansi is een amorele schurk, die niet alleen zijn vijanden (en
vermeende vrienden) een poets bakt of tegen elkaar uitspeelt, maar zelfs zijn eigen
vrouw en kindertjes tekort doet. Wat moet de pedagoog Ferrier met zo'n figuur aan?
In zijn Nawoord formuleert hij de les ‘dat brute kracht het uiteindelijk aflegt tegen
slim verstand.’ Toch loopt het in enkele van de traditionele
1

In zijn proefschrift (Een geschiedenis van de Surinaamse liieratuur, Paramaribo 2002)
behandelt Michiel Van Kempen in deel 1 uitgebreid de Anansitori en in bijlage 1 (deel 5)
staat een overzicht van alle hem bekende edities.
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sprookjes slecht met Anansi af doordat hij te slim of te hebzuchtig is en het einde is
dan soms zijn dood, maar dat is niet leuk om aan kinderen te vertellen. Dikwijls
maakt Ferrier dan ook gebruik van het ook wel traditionele einde waarbij Anansi
vluchten moet en zich in de hoekjes en gaatjes van onze huizen verstopt, waar hij
tot nu toe nog zit en zijn web spint.
Een dergelijk einde vinden we in 8 van de 26 sprookjes, terwijl in 4 verhalen een
ander soort bestraffing volgt. Maar een zedenpreker wordt Ferrier daarmee gelukkig
niet. Hij vertelt levendig en legt namen en zaken uit die de Nederlandse kinderen
niet zouden begrijpen. Langzamerhand is ook veel uitleg nodig voor kinderen die in
Paramaribo wonen. Waar in Paramaribo wordt nog in een keuken achter op het erf
op hout gekookt, waarvan de as op een grote hoop bewaard wordt? En wie weer dat
met deze as hard water zacht kan worden gemaakt, zodat er minder zeep nodig is
om te wassen? Dat legt de verteller ons in het eerste verhaal precies uit, zodat iedereen
begrijpt hoe Anansi een ashoop bij de hand heeft om zich in te verstoppen.
Het grote Anansiboek, verscheen in 1986 bij Verbeek & Verbeek Boekproducties,
een uitgeverij die niet meer bestaat, en is al jaren uitverkocht. Maar zowel in
Nederland als in Suriname wordt de vraag naar boeken met Anansitori steeds groter.
Het was daarom een goed idee van Uitgeverij Conserve om in de reeks Surinaamse
Klassieken een 2de druk te verzorgen met een fris nieuw kaft dat ook door Noni
Lichtveld werd ontworpen en een nawoord van Johan Ferrier. Verder zou het boek
identiek zijn aan de 1ste druk, ware het niet dat de 2de druk een stuk kleiner is. De
oude druk was 16 × 24 cm, de nieuwe is 12,5 × 20 cm en daarmee geen ‘groot’ boek
meer, maar een heel gewone pocket. Het aantal pagina's is gelijk: het betreft hier een
verkleinde fotografische herdruk. Dat is jammer, want de letters en de illustraties
zijn nu kleiner. Kinderen grijpen eerder naar een boek met een forse letter en voor
oudere ogen is het kleine schrift vermoeiend. Waarschijnlijk heeft de uitgever de
kosten zo laag mogelijk willen honden, maar het is storend dat door het gebruikte
procédé zelfs zetfouten uit de 1e druk zijn herhaald. Ook had, zeker in een kinderboek,
de spelling bijgewerkt moeten worden. Misschien is dit iets minder erg voor de
spelling van het Sranan, maar het blijft vreemd dat de oe-klank in het Nawoord met
een ‘u’ wordt gespeld (Ala suma sa dede) en in de verhalen met ‘oe’. Ernstiger is
dat ‘spinnenweb’ in de tekst nog als ‘spinneweb’ is gespeld. Correct spellen is al
moeilijk genoeg.
Ondanks deze gebreken blijft deze verzameling Anansitori een mooi boek voor
kinderen om kennis te maken met de onsterfelijke Anansi en voor volwassenen om
jeugdherinneringen op te halen en de sprookjes aan kinderen of kleinkinderen voor
te lezen, of nog liever opnieuw te vertellen.
Eva Essed
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Glen Gilbert (ed.), Pidgin and Creole Linguistics in the Twenty-First
Century, Studies in Ethnolinguistics, volume 9, Peter Lang Publishing,
Inc., New York 2002. ISBN 0 8204 5149 5.
In de bundel Pidgin and Creole Linguistics in the Twenty-First Century geven 11
creolisten in 11 hoofdstukken hun visie op de creolistiek, de studie van pidgin-,
Creoolse en andere contacttalen in de 21ste eeuw. Elke auteur stipt een ander
onderwerp aan, zoals het nu volgende overzicht zal laten zien.
Jeff Siegel staat uitgebreid stil bij de toepassing van inzichten uit de creolistiek in
het dagelijks leven, onder andere het rechtssysteem en het onderwijs. Australische
taalwetenschappers worden bijvoorbeeld ingezet om te bepalen of een verdachte die
een Creoolse taal spreekt, de standaardtaal, de voertaal van het verhoor, voldoende
machtig is. Zij letten ook op belangrijke verschillen tussen de Creoolse taal en de
standaardtaal; bijvoorbeeld, in het Torres Strait Creools heeft het woord kill als eerste
betekenis ‘pijn doen, schampen’ en als tweede betekenis ‘doden’, maar het Engelse
kill mist de eerste betekenis. In het Engels betekent kill ‘doden’. De van
moord-met-voorbedachte-rade verdachte spreker van het Torres Strait Creools die
tijdens het verhoor zei I wanted to kill him with that thing [ik wilde hem met dat ding
pijn doen/doden] werd op basis van deze taalwetenschappelijke kennis vrijgesproken.
Het was niet duidelijk of hij van plan was om het slachtoffer te doden, dan wel slechts
te kwetsen. Siegel geeft ook verschillende voorbeelden hoe een pidgin of een Creoolse
taal gebruikt kan worden om schoolachterstand van sprekers van deze talen op te
heffen. Vaak lopen deze sprekers een achterstand op omdat de voertaal van het
onderwijs niet hun moedertaal is, maar de standaardtaal, en ze dus feitelijk twee
dingen tegelijkertijd moeren leren: de moedertaal en de lesstof. Het onderwijs is daar
niet op berekend. Om de achterstand te verkleinen zou het pidgin of de Creoolse taal
bijvoorbeeld een bepaalde periode als voertaal gebruikt kunnen worden om de basis
van de standaardtaal te leren om later de standaardtaal als voertaal te kunnen
gebruiken. Een andere mogelijkheid is toe te staan dat naast de standaardtaal ook het
pidgin of de Creoolse taal in de klas wordt gebruikt. Verschillende onderzoeken
wijzen uit dat deze vormen van onderwijs betere resultaten boeken dan het onderwijs
dat geen rekening houdt met de moedertaal van de kinderen. Dit hoofdstuk behandelt
een interessant en actueel onderwerp en verdient meer aandacht dan ik het hier kan
geven. Siegel gaat grondig en objectief te werk gaat. Hij geeft feiten en achtergronden
van de toegepaste creolistiek; hij brengt in kaart wat er nog gedaan moet worden en
doet voorstellen om dat aan te pakken. Mensen werkzaam in het onderwijs zouden
dit artikel zeker moeten lezen.
Jacques Arends presenteert een interessant en verhelderend overzicht van de
resultaten van de historische creolistiek en benadrukt dat het onderzoek naar het
ontstaan van Creoolse talen op een historisch-realistische basis moet berusten. Peter
Bakker maakt korte metten met een aantal hardnekkige misvattingen in de
taalwetenschap (bijvoorbeeld het idee dat pidgins en Creoolse talen op elkaar lijken:
dat doen ze niet, zoals Bakker laat zien, ze verschillen onder andere in oorsprong en
struktuur). Verder stelt hij een aantal onderwerpen voor die volgens hem in de 21ste
eeuw aan bod zouden moeten komen (o.a. ethnische minderheden die ‘Creolen’
worden genoemd maar geen Creoolse taal spreken, zoals de nakomelingen van Russen
en Tlingit indianen in
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Alaska en universele overeenkomsten in pidgins). Michael Aceto stelt in zijn
hoofdstuk voor om zoveel mogelijk (in oorsprong deels Engelse) Creoolse talen te
beschrijven om een diepgaande vergelijking tussen al deze talen mogelijk te maken.
Armin Schwegler pleit voor meer taalwetenschappelijke studie naar de
Latijns-Amerikaanse variëteiten van het Spaans en het Portugees, daar er geen
Creoolse talen van Spaanse origine bestaan en er voor deze afwezigheid nog geen
bevredigende verklaring is gegeven. John Holm stelt de semi-Creoolse talen centraal.
Hij bedoelt daarmee gedeeltelijk geherstructureerde talen zoals het Afrikaans van
Zuid-Afrika en het Afro-Amerikaanse Engels. Deze talen zouden ons iets kunnen
leren over de faktoren die beïnvloeden of een taal gedeeltelijk of geheel
geherstructureerd wordt.
Volgens Anand Syea zou de inflectionele morfologie het onderwerp van onderzoek
in de 21ste eeuw moeten zijn. De inflectionele morfologie houdt zich bezig met de
verschillende verbuigingen van een woord zonder dat de woordbetekenis daarbij
verandert, bijvoorbeeld ‘ik verbuigø; hij verbuigt etc.’. De ontwikkeling van
inflectionele morfologie in Creoolse talen is nauwelijks onderzocht, mede omdat dit
type morfologie niet veel voorkomt in deze talen. Syea wil hier verandering in
aanbrengen, omdat dit type morfologie in Creoolse talen eigenschappen vertoont die
niet overeenstemmen met het vermeende analytische karakter van Creoolse talen
(voor elke functie of betekenis heeft de taal slechts één los woord dat slechts één
verschijningvorm kent). Doordat dit type morfologie zich in de taal uitbreidt, wordt
de taal minder analytisch en dus complexer van aard (stammen van woorden kunnen
met elkaar en met voor-, achter- en invoegsels gecombineerd worden en kennen
daardoor meerdere verschijningsvormen). De richting van deze ontwikkeling is
tegengesteld aan die van andere, niet-Creoolse talen zoals het Nederlands en het
Engels. Van deze talen wordt namelijk gezegd dat ze steeds eenvoudiger (lees:
analytischer) van aard worden. Een groot verschil tussen het hedendaags Nederlands
en het Nederlands van de 12de eeuw is bijvoorbeeld het ontbreken van
naamvalsaanduidingen op het zelfstandig naamwoord in het hedendaags Nederlands,
terwijl dit in het 12de eeuws Nederlands heel gebruikelijk was. Kortom, Syea is op
zoek naar antwoord op de vraag waarom inflectionele morfologie in Creoolse talen
zich in tegengestelde richting ontwikkelt.
In Ingo Plags hoofdstuk staat ook de ontwikkeling van Creoolse talen centraal.
Hij stelt voor om inzichten uit het onderzoek naar grammaticalisatie te gebruiken
om vast te stellen of de opkomst en ontwikkeling van een bepaald verschijnsel in
een Creoolse taal het gevolg is van spontane taalverandering of verandering door
contact met een andere taal. Claire Lefebvre kijkt naar de werkzame processen in
het ontstaan van pidgins en Creoolse talen (onder andere relexificatie). Ze zou graag
zien dat het creolistisch onderzoek zich in de 21ste eeuw toelegt op het bestuderen
van de specifieke eigenschappen van pidgins en Creoolse talen die hun oorsprong
hebben in de (substraat-)talen waaruit ze zijn ontstaan, mede om uiteindelijk een
vergelijking tussen de verschillende eigenschappen en talen mogelijk te maken en
vervolgens te testen of relexificatie inderdaad het belangrijkste werkzame proces is.
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Donald Winfords hoofdstuk is een grondig en diepgaand pleidooi voor een inbedding
van de creolistiek in de contactlinguïstiek (studie van talen die met elkaar in contact
staan en daardoor elkaar beïnvloeden en veranderen). Hij staat ook uitgebreid stil bij
de oorsprong van de manier waarop in het Sranantongo het verbum wordt verbogen
om tijd van handeling (tense), houding van de spreker (mood) ten aanzien van het
gezegde en duur/aard van de handeling (aspect) uit te drukken, zoals bijvoorbeeld
in de volgende zin: ‘a ben sa e comedi’ (‘hij zou grappen maken (aan het maken
zijn)’. Ben drukt hier verleden tijd uit; sa drukt uit dat de spreker niet zeker weet of
zijn bewering was uitgekomen; e drukt uit dat de handeling nog aan de gang zou
zijn. Dit systeem vertoont grote overeenkomsten met het West-Afrikaanse Gbe, een
cluster van de voornaamste moedertalen van de slaven die destijds naar Suriname
werden gedeporteerd. Er zijn echter ook verschillen die volgens Winford nader
onderzocht zouden moeten worden om beter te begrijpen hoe de West-Afrikaanse
talen het Sranantongo hebben beïnvloed.
Mikael Parkvall rapporteert op persoonlijke en confronterende wijze over zijn
ervaringen in de creolistiek. Hij verwijt creolisten onder andere dat zij zich nauwelijks
interesseren voor waar het volgens hem over zou moeten gaan: welke faktoren bepalen
de taal met de meeste invloed op een Creoolse taal in wording? Ontstaan Creoolse
talen uit pidgins? Zo ja, hoe lang duurt dat dan? Leren de makers van een Creoolse
taal de dominante Europese taal niet omdat ze die taal niet willen leren of omdat ze
geen toegang hebben tot die taal? Etc. Soms is Parkvall's kritiek terecht: belangrijke
resultaten en inzichten verkregen door creolistisch onderzoek mogen inderdaad
sneller dan nu gebruikelijk is worden gedrukt en verspreid onder ingewijden èn leken.
Maar hoewel lang niet iedereen in de creolistiek in theorievorming en -toetsing
geïnteresseerd is (zij houden zich liever met taalbeschrijving of onderwijs bezig),
gaat het mij te ver om te concluderen dat ‘the interest in these issues is rather limited
in creolist circles’ (p. 362) [vertaling: de interesse voor deze onderwerpen is nogal
beperkt in creolistische kringen]. Hij ziet de bijdragen van zijn collega's aan dit boek
(en recente andere publicaties) over hoofd, zoals ook uit het bovenstaande overzicht
blijkt. Parkvalls bijdrage besluit het boek. Wat mij betreft had dit boek met een wat
positiever en opbouwender artikel mogen eindigen. Op de structuur van het boek is
verder weinig aan te merken: de hoofdstukken sluiten voor zover mogelijk inhoudelijk
op elkaar aan en reflecteren de enorme diversiteit in standpunten, interessen, theoriën
en methoden die men in dit vakgebied aantreft. Een eenduidig beeld van de creolistiek
in de 21ste eeuw is er daarom niet, of het moet zijn dat de identiteit in haar diversiteit
ligt (de Surinaamse lezer zal dit bekend in de oren klinken). Het is echter onduidelijk
waarom de redakteur, Glen Gilbert, juist deze 11 mensen heeft uitgenodigd om aan
het boek mee te werken. Op de achterflap van het boek worden zij ‘leading scholars’
[toonaangevende wetenschappers] genoemd, maar of ze dat allemaal werkelijk op
dit moment zijn mag wat mij betreft ter diskussie worden gesteld. Daarnaast ontbreken
een aantal mensen die zeker tot de kring van toonaangevende creolisten gerekend
mogen worden. Verder vergeet de redakteur te vermelden dat dit boek is
voortgekomen
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uit een symposium over de toekomst van de creolistiek onder de paraplu van de
Language Society of America in januari 1998 (deze informatie vond ik in een voetnoot
bij Lefebvres hoofdstuk), terwijl hij de verschillende hoofdstukken wel als
symposiumpapers introduceert in de inleiding. Aan de inhoud van de hoofdstukken
doen deze opmerkingen echter niets af. De auteurs bieden overzicht van het
creolistische heden en verleden, signaleren onvolkomenheden en doen suggesties
ter verbetering en verdieping. Voor de ontwikkeling van de creolistiek als
wetenschapsgebied lijkt me het heel nuttig dat deze observaties en voorstellen
gebundeld zijn.
Margot van den Berg

Norval Smith en Tonjes Veenstra (eds.), Creolization and Contact, serie:
Creole Language Library (CLL), Volume 23, John Benjamins Publishing
Company, Amsterdam 2001. ISBN 90 272 5245 9. 323 pp.
In de bundel Creolization and Contact zijn 12 opstellen bijeengebracht van creolisten
en onderzoekers op het gebied van contacttalen. Voor dit laatste gebied wordt meesral
de term contact linguistics gebruikt. De 12 bijdragen zijn theoretisch ondergebracht
in 4 groepen, in overeenstemming met hun invalshoeken. De groepen zijn relexificatie
en intertwining (over bepaalde meng-talen), T2-verwerving, koinè en convergentie,
en sociolinguïstiek. Tot deze laatste groep wordt slechts 1 artikel gerekend. Dat is
de bijdrage van Jacques Arends en die is eigenlijk extra-linguïstisch van aard. Hij
behandelt de sociaal-historische factoren die mogelijk van belang waren bij de
vorming van het Sranan, zoals de sociale stratificatie en de netwerkrelaties, zowel
in de vrije als in de tot slaaf gemaakte bevolking. Van de netwerkrelaties noemt hij:
werk, handel, vrije tijd (waaronder hij ook religieuze bijeenkomsten en begrafenissen
rekent) en verzet. In zijn conclusie staat dat twee van de besproken factoren
tegengestelde linguïstische gevolgen hebben. Interne sociale stratificatie bevordert
het ontstaan van sociolecten in continua van sociale variëteiten, terwijl externe
netwerken homogeniserend werken. Geen wonder dat Arends ons in zijn voorlaatste
zin over zijn resultaten het volgende zegt: ‘Apart from these rather general inferences,
it does not seem possible at this moment to make any direct links between this type
of sociohistorical evidence and purely linguistic developments.’ Maar toch,
concludeert hij: ‘... I think that any historically realistic theory of creole formation
should take into account the kind of extralinguistic evidence presented here.’ Ik weet
niet of dit soort onderzoek ons echt zal helpen bij het verklaren van concrete zaken
als bijvoorbeeld de postpositie van deictische elementen in het Sranan.
In de inleiding, die aan het begin van de bundel staat en geschreven is door Smith
en Veenstra, wordt over elk van de 12 bijdragen iets gezegd. Maar in feite bieden de
meeste hiervan niets nieuws onder de zon. Deze karakterisering klinkt negatief, maar
is niet zo bedoeld. Ik wil hiermee zeggen dat wat gepresenteerd wordt, ofschoon van
gedegen kwaliteit, verdiepende her-
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formuleringen zijn van bekende zaken. Dit geldt zeker voor de relexificatiehypothese.
Zo wordt in het eerste artikel van de hand van Claire Lefebvre met instemming een
citaat gebruikt dat afkomstig is uit Lucien Adams Les Idiomes négro-aryen et
maléo-aryen en dateert uit 1883: ‘...J'entends par là que les nègres guinéens,
transportés dans ces colonies, ont pris au français ses mots, mais qu'ayant conservé
dans la mesure du possible, leur phonétique et leur grammaire maternelles’. Maar
Adam schrijft over de Creoolse talen van Trinidad en Frans Guyana, terwijl Lefebvre
publiceert over het Haïtiaans.
De titel van haar bijdrage is Relexification in creole genesis and its effects on the
development of the creole. Volgens haar verklaart de relexificatiehypothese waarom
men in Creoolse talen zowel eigenschappen terugvindt van de superstraat- als van
de substraattalen. Zij demonstreert aan de hand van het bepaald lidwoord en deictische
vormen in het Frans (superstraat), het Fongbe (substraat) en het Haïtiaans dat het
Haïtiaans door relexificatie (en onder meer door heranalyse) een taal geworden is
met een Frans lexicon en een semantiek en syntaxis uit het Fongbe. Dat is dus een
moderne bevestiging van de stelling van Sylvain uit 1936 dat het Haïtiaans is ‘une
langue éwé à vocabulaire français?’ Aan het begin van haar artikel haalt Claire
Lefebvre die stelling zelf aan. (De termen Fon, Ewe en Gbe worden in de literatuur
soms door elkaar gebruikt voor dezelfde groep West-Afrikaanse talen.)
Het artikel van Norval Smith met de titel Voodoo Chile: Differential substrate
effects in Saramaccan and Haitian is voor een deel een reactie op het artikel van
Lefebvre met name met betrekking tot tot het Fongbe. Volgens Smith wordt
aangenomen dat slaven uit het Fongbe-gebied ook de sprekers (makers) waren van
de Surinaamse Creoolse talen in hun formatieve fase. Als dit waar is, zou men heel
veel overeenkomsten moeten aantreffen tussen het Haïtiaans en bijvoorbeeld het
Saramakaans, ook in de door Lefebvre bestudeerde post-nominale elementen. Van
waar komen echter de verschillen? Smith maakt in zijn argumentatie eclectisch
gebruik van allerlei creolistische theorieën, zelfs van de Language Bioprogram
Hypothesis van Bickerton. Lefebvre houdt zich strikt aan de relexificatiehypothese
en noemt Bickerton niet eens. Volgens Smith zou het verschil tussen het Saramakaans
(en het Sranan) en het Haïtiaans ook verklaard kunnen worden doordat voor Suriname
zonder twijfel nog een andere substraattaal een rol gespeeld heeft: het Kikongo.
Ik heb het gevoel dat men in de creolistiek iets teveel kijkt naar de grootheid van
de aantallen sprekers uit een bepaald (taal)gebied, die taalverandering en creolisering
zouden kunnen veroorzaken. Een kleine, sociaal machtige, elite, ja zelfs één leider
met veel prestige, kan de processen van taalverandering en creolisering ook
beïnvloeden. De Europeanen die in de 18de en de 19de eeuw hun nogal xenolectische
Sranan opschreven, hebben als prestige bezittende minderheid diepgaande invloed
gehad op de ontwikkeling van het geschreven Sranan, en zelfs tot vandaag nog op
het formele, gesproken Sranan. Waarom zouden charismatische leiders op de plantages
de ontwikkeling van het Sranan niet hebben kunnen beïnvloed? Arends zou dus
verder moeten studeren op het leiderschap onder de tot slaaf gemaakten en/of onder
de Marrons, en op de linguïstische gevolgen daarvan voor de genese van de Creoolse
talen
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van Suriname. Overigens is het artikel van Smith een gedegen en zeer gevarieerde,
vergelijkende studie over het Haïtiaans en de Creoolse talen van Suriname. Het valt
me echter op, dat sommige van de voorbeelden uit het Sranan niet juist zijn. Zo staat
op p. 63 dat in het moderne Sranan naast ‘sabi’ een verkorte vorm ‘sá’ (sic!) zou
voorkomen. De presentatie van het gebruik van het vraagpartikel ‘o’ op p. 69 is voor
wat het Sranan betreft onvolledig en niet helemaal correct.
De twee artikelen over T2-verwerving en creolisering zijn respectievelijk van
Ulla-Britt Kotsinas en Pieter C. Muysken. Kotsinas behandelt de variëteiten in het
Zweeds van immigranten, terwijl Muysken als uitgangspunt het Negerhollands neemt.
Beiden komen ze tot veronderstellingen over de overeenkomsten tussen de
taalveranderingen bij T2-verwerving en het ontstaan van de grammatica van de
Creoolse taal. Maar Muysken waarschuwt dat er nog veel onderzoek moet worden
gedaan. Hij noemt zomaar 14 gebieden van onderzoek.
Een betrekkelijk nieuwe benadering van het ontstaan van de Creoolse talen vinden
we in de convergentie. Het verschijnsel is ook bekend onder de naam koineïsatie
(van koinè, de algemene Griekse contacttaal rondom het begin van onze jaartelling).
Het is in de historische taalkunde bekend als een proces van wegvallen van dialecten taalverschillen in contactsituaties door onder andere vermenging en diffusie,
waardoor een nieuwe taal ontstaat. Enkele creolisten proberen deze theorie nu uit op
de verklaring van het ontstaan van Creoolse talen.
De belangrijkste processen die besproken worden in de bijdragen zijn van Jeff
Siegel, Frans Hinskens en Silvia Kouwenberg zijn vermenging en vereenvoudiging.
De voorbeelden van koinèvorming die Siegel geeft, komen uit India. Silvia
Kouwenberg waarschuwt echter in haar bijdrage Convergence and explanations in
creole genesis voor teveel enthousiasme. Ze verwerpt de convergentietheorie als
verklaring voor het ontstaan van Creoolse talen, Ze schrijft: ‘In short, creole linguists
need to get back to the drawing board.’ Zullen we hierover nog meer horen?
Creolization and Contact is een informatieve bundel voor wie wil weten waar
creolisten zich mee bezighouden.
Hein Eersel

Sarah van Walsum. De schaduw van de grens: het Nederlandse
vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers.
Gouda: Sanders Instituut 2000. ISBN 90 387 0953 3, 318 pp., prijs €36,76.
Demissionair minister Nawijn van de LPF wilde begin februari 2003 gebruik maken
van zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ om een groep asielzoekers die buiten hun schuld
langer dan vijf jaar in de asielprocedure zaten in één keer toe te laten tot de
Nederlandse natie. De ‘discretionaire bevoegdheid’ geeft de minister de mogelijkheid
om met extra beleid de ruimte die wettelijke voorschriften bieden in te vullen.
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Na overleg met de ministerraad zag Nawijn af van zijn voornemen omdat, zei hij,
dit beleid mogelijk een precedent zou scheppen om in de toekomst de strenge
vreemdelingenwet te ondergraven. En dat was beslist niet de bedoeling. Een uitweg
uit deze impasse werd gegeven door gebruik te maken van de ‘inherente
afwijkingsbevoegdheid’, die de minister in staat stelt om, zonder nieuw beleid te
maken, beslissingen per individu te nemen.
De steeds ingrijpender wordende veranderingen die het Nederlandse
vreemdelingenbeleid tussen 1975-1995 heeft ondergaan is de basis geweest van
Sarah van Walsums proefschrift De schaduw van de grens, dat zij op 24 maart 2000
heeft verdedigd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
De aanleiding tot het doen van dit onderzoek, zegt Van Walsum, was het feit dar
het Nederlandse vreemdelingenrecht voor haar, hoewel zij buiten Nederland geboren
en getogen is, nooit een obstakel was. Dankzij haar uiterlijk, uitspraak en gedrag
wordt zij in Nederland als autochtoon gezien. Het antwoord op de vraag hoe het
andere niet-in-Nederland-geborenen, vergaat wanneer het Nederlandse
vreemdelingenrecht op hen van toepassing is, wilde zij door onderzoek achterhalen.
De schaduw van de grens is de materialisering van deze queeste. In 9 hoofdstukken
wordt de ontwikkeling van het Nederlandse vreemdelingenrecht getoetst aan haar
onderzoeksgroep: de Javaanse Surinamers.
Na een inleidend hoofdstuk en een hoofdstuk over de geschiedenis van de Javaanse
Surinamers volgen 2 algemene hoofdstukken over respectievelijk de rechtspositie
van Surinamers in Nederland en de politiek-economische context in de periode
1975-1995. De hoofdstukken die daarop volgen (hoofdstuk 5-8) zijn een
verbijzondering van deze 2 algemene hoofdstukken. Het 9de (en tevens laatste)
hoofdstuk bevat de slotbeschouwingen zowel in het Nederlands als in het Engels.
Sarah van Walsum begrenst haar onderzoek met de vraag wat de gevolgen zijn
van de opeenvolgende veranderingen in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving
voor de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers. Sociale zekerheid
operationaliseert zij als voedselvoorziening, onderdak en zorg.
De sociale zekerheid van Javanen, zoals Van Walsum die definieert, is verankerd
in hun sociale verbanden en culturele gebruiken die in het hoofdstuk over de
geschiedenis worden uiteengezet. Daar passeren in kort bestek belangrijke sociale,
culturele en politieke ontwikkelingen van Javanen zowel in Suriname als in Nederland
de revue, zoals het in stand houden van de Javaanse cultuur, het proces van aanpassing
en geleidelijke urbanisatie, de onderlinge zorg en steun weerspiegeld in gotong
royong (onderlinge hulpverlening bij overgangsrituelen) en sambatan (hulp bij
landbouw en bouwaangelegenheden), de emancipatie van de Javanen door politieke
patronage en tenslotte de emigratie naar Nederland. Het is wel jammer dat zij voor
de belangrijke periode ‘Kielstra’ geen gebruik gemaakt heeft van het proefschrift
dat Hans Ramsoedh in 1990 publiceerde onder de titel Koloniale politiek en beleid
onder gouverneur Kielstra 1933-1944.
Over het algemeen heeft de auteur op een herkenbare manier de identiteitsbepalende
criteria van Javaanse Surinamers in Nederland en Suriname neer-
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gezet. Ze toont aan hoe door politiek-economische ontwikkelingen Javaanse
Surinamers in Nederland veranderen van leden behorend tot een historisch verwante
groep ex-Rijksgenoten (1975) tot een maatschappelijke-achterstand-hebbende
minderheidsgroep (1983), via leden die gerekend worden tot een integratie behoevende
allochtonengroep (1990) tot tenslotte individuen die zonder meer vreemdelingen zijn
(1994). Parallel hieraan toont zij de gevolgen die dit proces heeft voor de sociale
zekerheid van Javaanse Surinamers. Na elke overheidsmaatregel wordt naarstig
gezocht naar methoden voor het veiligstellen van de sociale zekerheid. Het strakker
aantrekken van de Nederlandse grenzen had tot gevolg dat de kloof tussen Nederlandse
Javanen en Surinaamse Javanen in Nederland ten aanzien van de mogelijkheden tot
deelneming aan de Nederlandse samenleving groter werd. Dankzij de relatieve
welvaart en de bewegingsvrijheid die zij aan hun nationaliteit ontleenden waren
Nederlandse Javanen in tegenstelling tot Surinaamse Javanen beter in staat hun
transatlantische (d.w.z Surinaamse contacten) te onderhouden. Javaanse Surinamers
in Nederland echter, die de Nederlandse nationaliteit niet hadden, werden in een
steeds marginaler wordende positie in de Nederlandse samenleving gemanoeuvreerd
en raakten hun houvast op de verhoudingen in Suriname kwijt. Het Nederlander zijn
gaf dus niet alleen toegang tot de sociale zekerheidsinstituten in Nederland, maar
verhoogde tevens de sociale zekerheid in Suriname voor Javaanse Nederlanders en
hun familie.
Van Walsum maakt ons duidelijk dat de aanpassing van de vreemdelingenwet niet
uit de lucht kwam vallen, maar verband hield met de politiek-maatschappelijke
situatie in Nederland. Nederland veranderde - mede onder druk van een steeds verder
gaande globalisering - van een op socialistische basis gestoelde verzorgingsstaat,
waarin ongeëmancipeerde groepen de hand boven het hoofd gehouden werd, in een
meer op liberale ideeën gestoelde zorgfaciliterende staat, die gekenmerkt werd door
een terugtredende overheid, terwijl tegelijkertijd de burgers hoe langer hoe meer
verantwoordelijk werden gesteld voor hun eigen welzijn. Dat kon ook omdat steeds
meer categorieën burgers (vrouwen, ouderen, gehandicapten) geëmancipeerd raakten.
In de verzorgingsstaat was nog plaats voor maatschappelijk achtergestelde groepen,
in de zorg-faciliterende staat niet meer. Onmondige niet-Nederlands sprekende
individuen moesten geweerd worden of zo snel mogelijk integreren. Het is de
verdienste van Sarah van Walsum dat zij in staat was deze ontwikkeling met
gebruikmaking van haar onderzoeksgroep, de Javaanse Surinamers, voor de lezers
van haar dissertatie in beeld te brengen.
Maar voor onderzoekers die iets meer thuis zijn in de Javaanse sociale en culturele
gebruiken, is het vreemd om te lezen dat Javaans-Surinaamse vrouwen ondergeschikt
zijn aan mannen en jongens. De constatering van de ondergeschiktheid van vrouwen
kan misschien opgeld doen voor Javanen op het platteland, maar ook ten aanzien
daarvan heb ik mijn twijfels. De rolverdeling tussen mannen en vrouwen, schrijft
Van Walsum, loopt parallel aan de hiërarchische verhouding tussen ouderen en
jongeren. Vrouwen en meisjes zouden traditioneel ondergeschikt zijn aan mannen
en jongens. De hiërarchische taakverdeling tussen de geslachten was nauw verweven
met hun onder-
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linge taakverdeling. De man is verantwoordelijk voor het gezinsinkomen, de vrouw
voor het huishouden en opvoeden.
In mijn eigen onderzoekstrajecten en in die van andere onderzoekers (o.a. H.
Geertz, J. Alexander, A. Stoler, M. Grijns) presenteren Javaanse vrouwen zich als
pragmatisch ingestelde zelfbewuste individuen. Zij zijn inderdaad in gezinsverband
verantwoordelijk voor het huishouden en de opvoeding, in eerste instantie in elk
geval voor het eten dat op tafel komt. Dat wil zeggen dat wanneer de man niet in
staat is het gezin financieel te onderhouden, de vrouw - of zij ondergeschikt is of
niet - op de een of andere manier het gezin in leven moet houden, bijvoorbeeld door
in de eigen tuin of buitenshuis te gaan werken. Soms kan dat betekenen dat een of
meer kinderen tijdelijk elders ondergebracht moeten worden. En dat is dan nog de
minst ingrijpende oplossing voor het probleem waarvoor vrouwen zich gesteld zien.
Zelf geeft Van Walsum daar ook voorbeelden van. Gaandeweg het boek ontvouwt
zich nog een ander proces, namelijk dat van de integratie van Javaanse Nederlanders:
jongeren en vooral vrouwen. Dat is goed te zien aan het begrip ‘privacy’, want dat
heeft in Nederland duidelijk meer inhoud en betekenis gekregen.
Sylvia M. Gooswit

Eithne B. Carlin and Jacques Arends (eds.) Atlas of the Languages of
Suriname, Leiden: KITLV Press 2002. ISBN 90 6718 196 X, 345 pp., prijs
€37,50.
Deze Atlas is voortgekomen uit het symposium De talen van Suriname dat begin
1999 in Leiden gehouden werd. Zij bevat een aantal artikelen over de vele talen van
Suriname. In het voorwoord geven de samenstellers aan dat het boek niet alleen
bedoeld is voor taalkundigen, maar ook voor andere wetenschappers en voor
geïnteresseerden in Suriname. Daarom is een woordenlijst van linguïstische termen
opgenomen. De tekst is verduidelijkt met een aantal kaarten en verlevendigd door
verschillende, vaak heel mooie of typische, illustraties.
De eerste 3 hoofdstukken zijn gewijd aan de Indianentalen. Eithne B. Carlin en Karin
M. Boven geven ons in Migrations and identities (hoofdstuk I) een beeld van de
Indiaanse bevolkingsgroepen, van hun onderlinge contacten en van contacten met
de buitenwereld. Geen overbodige luxe, want over het algemeen weet men, ook in
Suriname zelf, hoogstens dat de Surinaamse Indianen verdeeld kunnen worden in
Caraïben en Arowakken. Maar ook deze twee groepen zijn uit verschillende etnische
stammen opgebouwd die verspreid over het land wonen en dikwijls een eigen taal
spreken. De schrijvers onderscheiden er op het ogenblik 8 waarvan 4 op het punt
staan uit te sterven. Hoofdstuk II, Patterns of language, patterns of thought, The
Cariban languages van de hand van Eithne B. Carlin, is bijzonder interessant, niet
in de eerste plaats vanwege de beschrijving van het klanksysteem en de
woordvorming, maar vooral omdat ingegaan wordt op de filosofie van de sprekers.
Zo wordt in de Caraïbische talen door suffixen aangegeven of de spreker bij
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een gebeurtenis aanwezig was of niet, en of hij wel of niet in de juistheid van de
mededeling gelooft. Bovendien is hij verplicht alle relevante informatie in zijn taal
tot uitdrukking te brengen.
Hoewel Marie-France Patte in The Arawak language (hoofdstuk III) minder
expliciet ingaat op de filosofie van de Arowakken, blijkt uit haar taalbeschrijving
dat ook in deze taal gebeurtenissen niet zoals in de Europese talen afgezet kunnen
worden langs een tijdlijn, maar dat er een inwendig tijdsbesef is dat door verschillende
suffixen wordt aangegeven.
In aparte kaders zijn voorbeelden van taalverschijnselen en taaluitingen gegeven,
o.a. van een pidgin dat gebruikt werd tussen de Trio (een Caraïbische stam) en de
Ndyuka.
Het tweede deel behandelt de Creoolse talen. Jacques Arends geeft in hoofdstuk IV
een sociohistorisch overzicht. In een korte inleiding geeft hij aan dat er veel is dat
we nog niet weten, ondanks nieuwe historische gegevens. De geschiedenis heeft
daardoor vaak een hypothetisch karakter. Merkwaardig is dat hij wel vermeldt dat
zich tijdens het Engelse Tussenbestuur veel Britse planters in Nickerie vestigden en
dat hiervan niet alleen in familienamen maar ook in bepaalde fonetische
karisteristieken van het Sranan sporen zouden zijn achtergebleven, maar dat hij
verzuimt te vertellen dat in dezelfde periode Coronie (tot 1851 Opper-Nickerie
geheten) is opengelegd, waar zich ook veel Engelse en Schotse planters hebben
gevestigd, wat eveneens in veel namen is terug te vinden. Ook het Coroniaans zou
dan Engelse sporen moeten bevatten, anders zouden die in Nickerie eerder toe te
schrijven zijn aan invloeden uit Guyana. Aardig is dat hij melding maakt van het
ontstaan van een slang dat door jongeren in Nederland wordt gebezigd en waarin
Turkse en Marokkaanse woorden voorkomen, maar waarin vooral Sranan een
belangrijke plaats heeft.
In hoofdstuk VII Young languages, old texts beschrijft Arends hoe ons voornamelijk
dankzij de Moravische Broeders betrekkelijk veel documenten vanaf het midden van
de 18de eeuw zijn overgeleverd. Uit de periode daarvoor kennen we ook enkele
fragmenten in reisbeschrijvingen (Herlein, 1718) en rechtbankverslagen.
Ook Norval Smith behandelt de geschiedenis van de Surinaamse Creoolse talen
(hoofdstuk V), maar hij richt zich vooral op het ontstaan en de differentiatie. Een
van zijn belangrijkste hypotheses is dat het Sranan ten tijde van de vestiging van de
Engelsen (1651-1667) is ontstaan uit een verondersteld Caraïhisch Plantage
Pidginengels. De basiswoordenschat was Engels, maar zou op de Portugees-Joodse
plantages langs de Surinamerivier gedeeltelijk gerelexificeerd zijn. De Saramaccaners
(en Matawai) zouden voornamelijk van deze plantages afkomstig zijn, wat zou
verklaren dat in het Saramaccaans ongeveer 35% van de basiswoorden van Portugese
oorsprong is en in het Sranan 4%. De Ndyuka zijn van niet-Joodse plantages gevlucht.
In hun taal is niet meer dan 5% van de basiswoordenschat op het Portugees terug te
voeren. De eerste Marrons die in de Surinaamse geschiedenis bekend zijn, de groep
van Jermes, is omstreeks 1660 weggelopen en heeft zich in het Coppename-
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gebied gemengd met Kari'na (Caraïben die in het kustgebied woonden). Hun
nakomelingen werden ook wel Karboegers of Muraato genoemd en spraken geen
Creools maar Kari'na. Voor Smith is dit een belangrijke aanwijzing dat het
Plantagepidgin toen nog niet gestabiliseerd was tot Creools. Het is mogelijk, maar
waarschijnlijk waren de weglopers hoofdzakelijk mannen die door de Kari'na
vriendschappelijk zijn opgevangen en met hun vrouwen kinderen hebben gekregen.
In moderne termen zouden we van azielzoekers spreken die uitstekend zijn
geïntegreerd. Maar zolang we niet over meer historische gegevens beschikken, blijven
we in het rijk der veronderstellingen.
Adrienne Bruyn beschrijft de structuur van de Surinaamse Creoolse talen (hoofdstuk
VI). Doordat zij woorden uit de 3 belangrijkste talen (Sranan, Ndyuka en
Saramaccaans) naast de brontaal plaatst, zon gesproken kunnen worden van de aanzet
tot een vergelijkend etymologisch woordenboek. Alleen is het door haar genoemde
woord kria (grootbrengen) mij in het hedendaags Sranan niet bekend. Verder besteedt
zij aandacht aan de woordvorming, de functiewoorden en de syntaxis. In kadertjes
staan kleine artikeltjes van Maarten Mous en Vinije Haabo over de ‘geheime’ P-talen
die op verschillende plaatsen in Suriname gebruikt worden, en over Wakamantaal.
In het derde deel zijn, enigszins verrassend, onder de naam Eurasian languages het
Surinaams-Nederlands, het Kejia (de oorspronkelijke taal van de meeste Surinaamse
Chinezen), het Sarnami en het Javaans bij elkaar gezet. Christa de Kleine (hoofdstuk
VIII) behandelt in haar artikel over het (nietgestandaardiseerde) Surinaams-Nederlands
(SN) niet de uitspraak en de woordenschat (voor het laatste verwijst ze naar Van
Donselaar), maar na een inleiding over de geschiedenis van het Nederlands in
Suriname2 en het hedendaags gebruik, waarbij ze zeer terecht opmerkt dat er
voortdurend code-switching plaatsvindt, richt ze zich vooral op de grammaticale
verschillen tussen het Europees- en het Surinaams-Nederlands. Haar onderzoek (voor
een Amerikaans proefschrift) berust op een analyse van het mondelinge taalgebruik
van 22 stadscreolen. Het taalgebruik van andere etnische groepen is dus niet
onderzocht, zoals zijzelf duidelijk aangeeft. En hoewel zij zegt dat bij haar
informanten ook mensen waren of a higher-class background, weten wij onvoldoende
over hen en over de omstandigheden waaronder de gesprekken plaatsvonden. Spraken
hoger ontwikkelden tegen lager ontwikkelden of onderling? Hoe verzorgd of hoe
spontaan waren de taaluitingen? Misschien zijn de antwoorden op deze vragen te
vinden in het proefschrift, dat inmiddels schijnt te zijn uitgegeven en dat wij in een
volgend nummer van OSO hopen te bespreken.
De Kleine signaleert een aantal taaluitingen die onmiddellijk herkenbaar zijn en
die we bijna ‘standaard’ SN zouden kunnen noemen, zoals het veelvuldig

2

Verrassend is de mening van De Kleine dat Pieter van Dyk in zijn leerboekje uit 1765
Surinaams Nederlands gebruikt bij de vertaling van Sranan zinnetjes.
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gebruik van gaan om een toekomende tijd aan te geven, het weglaten van het
voornaamwoordelijk bijwoord er, het gebruik van die in situaties waar men in
Nederland de zou zeggen, het verwijzen met dat ding naar allerlei abstracte zaken.
Maar ik betwijfel of zinnetjes als ‘Is erg hoor! Is tante is getrouwd met m'n oom’ en
‘Zijn die mensen van talen zijn vreselijk moeilijk zei die dame’ taaluitingen zijn van
meer ontwikkelden.
Misleidend is een fotootje in de tekst van een boeroe-gezin uit 1893. In het hele
artikel wordt niet over de afstammelingen van de Nederlandse boerenkolonisten
gesproken en voorzover ik weet is er nooit iets over hun taalgebruik noch over
eventuele invloed op het SN geschreven.
Paul Brendan Tjon Sie Fat vertelt in hoofdstuk IX dat de meeste Chinezen die zich
in de 19de en 20ste eeuw in Suriname vestigden Hakka's waren uit de Delta van de
Paarlrivier in Zuid-China die Kejia spraken. (Vaak wordt hun taal ook wel Hakka
genoemd.) Daarnaast woonden en wonen - vooral de laatste jaren - ook Chinezen
uit andere streken voor kortere of langere tijd in Suriname. Ook zij hebben invloed
op het taalgebruik. De jongere immigranten spreken meestal Mandarijn (de schooltaal
van de Volksrepubliek China), de oudere Kantonees. Chinezen die elkaar niet verstaan
communiceren dikwijls in het Sranan.
Als gevolg van de oorlogen en revoluties die in China woedden zijn de Surinaamse
Hakka's in de afgelopen eeuw lange tijd tamelijk geïsoleerd geweest waardoor hun
Kejia archaïsche trekken vertoont en ook andere verschillen heeft met de taal zoals
die in China wordt gesproken. Er zijn nogal wat aangepaste leenwoorden uit het
Sranan en het Surinaams-Nederlands opgenomen. En zelfs wordt het Kejia woord
hang2 ‘lopen, gaan’ soms gebruikt met dezelfde functie als het SN ‘gaan’ om het
begin van een gebeurtenis weer te geven. Hoe veeltalig Chinezen in Suriname kunnen
zijn, blijkt uit de introductie van twee sprekers van wie een dialoog is opgenomen:
spreker A is een in Suriname geboren winkelierster, tussen de 50 en 60 jaar die Kejia,
Kantonees, Mandarijn, Sranan, Nederlands en Engels kent; spreker B, een in Panama
geboren arts tussen de 40 en 50 jaar die op jeugdige leeftijd in Suriname is gekomen,
kent Kejia, Kantonees, Mandarijn, Spaans, Portugees, Sranan, Nederlands en Engels.
Theo Damsteegt geeft in Sarnami as an immigrant koiné (hoofdstuk X) aan dat
het Sarnámi niet is ontstaan onder ‘vreemde’ invloed, maar als resultaat van een
intern proces. Het is gegroeid uit verschillende verwante talen en dialecten uit
Noord-India die de immigranten meenamen. Een dergelijk proces heeft zich ook
voorgedaan in andere gebieden waar zich arbeiders uit het voormalig India hebben
gevestigd, maar de resulterende koinés zijn onderling weer verschillend. In een
kadertje geeft Jnan Adhin (†) aan dat Sarnámi in het tegenwoordige Suriname binnen
de Hindostaanse gemeenschap de groeps- en culturele identiteit en samenhang
versterkt. In een ander kadertje vertelt Welmoed de Boer over het Telegu (een
Zuid-Indiase taal) waarvan er een 200 sprekers in Suriname geweest moeten zijn,
die Madraji genoemd werden, maar waarvan de enige sporen enkele eigennamen
zijn.
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Hoewel er in het hedendaags Sarnámi wel een aantal Sranan en Nederlandse
aangepaste leenwoorden terecht zijn gekomen en code-switching frequent plaatsvindt,
zijn er volgens Damsteegt geen bewijzen dat de structuur is beïnvloed.
In Javanese speech styles in Suriname (hoofdstuk XI) gaat Clare Wolfowitz in op
de verschillen in het gebruik van taalstijlen op Java en in Suriname. Op Java bestond
een aristocratische hiërarchie en waren de verschillende stijlniveaus hierdoor streng
bepaald. Zeer formele, formele en informele stijl (met nog enkele tussenniveaus)
waren o.m. gekenmerkt door verschillen in woordkeus. De Javaans sprekende
gemeenschappen in Suriname zijn meestal beperkt tot familie en dorp, met de
buitenwereld wordt Sranan of Nederlands gesproken. Toch kan de Javaanse spreker
door een - veel beperktere - keuze in woorden, aanspreekvormen en intonatie meer
of minder beleefdheid en afstand of intimiteit aangeven. Volgens de auteur
weerspiegelt de Surinaamse situatie misschien het beste de kernfunctie van de stijlen:
het ordenen van de verhoudingen binnen de familie, het huisgezin en de naaste
omgeving.
De samenstellers van de bundel eindigen met een epiloog, The languages of
Suriname today and tomorrow, waarin zij proberen een beeld te schetsen van de
huidige situatie en een aantal wenselijkheden opsommen. Zij zijn geen
onderwijskundigen en juist daarom is het jammer dat zij het proefschrift van Lila
Gobardhan3 niet hebben geraadpleegd. Voor de afzonderlijke artikelen kwam dit
proefschrift misschien iets te laat, maar alleen al een blik op het kaft, waarop
verschillende Surinaamse lees-/taalmethoden staan afgedrukt, had de volgende
onjuiste opmerking kunnen voorkomen. ‘....all instructional material is designed for
Dutch schoolchildren.’ Precies een halve eeuw geleden werd Ons eigen leesboek4
geïntroduceerd. Tegenwoordig wordt meestal de methode Ik kijk, ik hoor, ik lees...
gebruikt, die is samengesteld door de afdeling Curriculum Ontwikkeling van het
Surinaamse ministerie van onderwijs. Misschien dat bij enkele scholen van missie
en zending nog Nederlandse boekjes in omloop zijn, maar dit zegt meer over missie
en zending dan over het ontbreken van Surinaamse leermethoden. Ook de opmerking
‘the entire educational system is grafted upon that of the former mother country’
getuigt niet van kennis van het Surinaamse onderwijs en de onderwijsgeschiedenis.
Eveneens in de jaren '50 van de vorige eeuw werd de opleiding voor
Onderwijzeressen-A ingesteld die bevoegd zijn les te geven aan kinderen van 4 tot
8 jaar. De kleuterklassen, die een integraal deel vormen van de lagere school, zijn
er speciaal op gericht om kinderen uit een niet-Nederlandstalig milieu op te vangen
en spelenderwijs met het Nederlands in aanraking te brengen. In Nederland was men
toen nog lang niet zo ver.
Wanneer Arends en Carlin hadden geschreven dat het Surinaamse onderwijs-

3
4

Sabitrie Lilawatie Gobardhan-Rambocus, Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke
vooruitgang, een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, Zutphen: Walburg Pers 2001.
Anne de Vries, Ons eigen leesboek. Methode voor het eerste leesonderwijs in Suriname. Met
illustraties van Corrie van der Baan, Zeist: Dijkstra 1953-1964.
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systeem vooral gericht is op de kinderen in Paramaribo en de kustdistricten, hadden
zij gelijk gehad. Ook hadden zij kunnen wijzen op de ontwrichting van vrijwel alle
overheidsvoorzieningen in het binnenland als gevolg van de oorlogen, de enorme
financiële tekorten en de gegronde of ongegronde vrees van o.a. leerkrachten om in
het binnenland te werken.
De samenstellers sommen verschillende wensen op met betrekking tot het
taalonderzoek. Zo zouden die Indianentalen die op het punt staan uit te sterven zo
spoedig mogelijk moeten worden beschreven. Het Sranan ontbeert een woordenboek
en een beschrijvende grammatica. Ook een historisch woordenboek van de Creoolse
talen is gewenst. Van de talen van de immigranten beschikt alleen het
Surinaams-Javaans over een modern woordenboek. Zij houden een pleidooi voor
een ruimhartiger belangstelling van de Nederlandse overheid voor de talen van het
voormalige en huidige Nederlands West-Indië. Ik zou dit pleidooi graag willen
ondersteunen, maar eraan toevoegen dat de financiering van taalonderzoeksprojecten
geheel los zou moeten staan van politieke beïnvloeding, zowel in Nederland als in
het Caraïbisch gebied, omdat anders het gevaar bestaat dat deze eenzelfde lot zouden
ondergaan als het Surinaamse Taalproject dat na het beëindigen van de
ontwikkelingshulp in 1982, moest worden gestaakt.
Ondanks enkele punten van kritiek, acht ik deze Atlas een prachtig boek, veelzijdig
en stimulerend.
Eva Essed-Fruin

John H. de Bye, Historische schetsen uit het Surinaamse Jodendom,
Schoorl: Conserve 2002. ISBN 90 5429 160 5, 371 pp., prijs €26,95.
Dit boek van de chirurg en romancier John de Bye behoort tot een andere categorie
dan zijn eerder door uitgeverij Conserve uitgegeven werk. Ditmaal gaat het niet om
fictie, maar om een sinterklaasmand vol sprokkelingen, bedoeld voor wie belang
stelt in feitelijke geschiedenis. De vergelijking met de goedheiligman dringt zich te
meer op, omdat ook gudu p'pa De Bye voor het verzorgen van zijn surprises gebruik
blijkt te hebben gemaakt van de diensten van verschillende ‘hulpsinterklazen’. Het
grootste gedeelte van de tekst in het boek is door anderen - allen reeds lang overleden
- geschreven.
Verreweg de belangrijkste van de door De Bye gebruikte ‘ghostwriters’ is Phili
Samson, over wie Evert van Laar in de laatste Oso nog een kort artikel publiceerde.
Samson (Paramaribo 1902-Amsterdam 1966) is de schrijver van een indrukwekkend
aantal artikelen en notities over de Surinaamse geschiedenis, verschenen in de jaren
'30 tot en met '60 van de vorige eeuw. Hoewel hij opgeleid was en zijn brood
verdiende als jurist, spreekt uit wat ik van Samson gelezen heb de houding van de
echte historicus. Hij geeft in zijn bijdragen steeds blijk van een grote nieuwsgierigheid,
niet alleen naar bronnen en publicaties die zijn bevindingen kunnen bevestigen of
aanvullen, maar ook naar die welke daarmee in tegenspraak zijn. Hij toont ergernis
over het dupliceren van historiografische misvattingen en is zich pijnlijk bewust van
het feit dat bronnen doorgaans maar
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een fragmentarisch beeld van de historische werkelijkheid geven. Daarbij is hij
nauwkeurig in het formuleren van zijn betoog en in het verantwoording afleggen van
de door hem geraadpleegde bronnen.
Samson was Surinamer en Jood. In Teroenga jaargang 11 nr. 4 (april 1950)
kenschetste de Nederlandse hispanist prof. dr. J.A. van Praag hem als ‘de meest
traditionele van alle Surinaamse Joden (...) wiens kennis van de Surinaamse Joodse
gemeenschap de liefde die hij haar toedraagt evenaart’. Samson stond in 1939 dan
ook mede aan de wieg van het hier aangehaalde blad Teroenga, dat de Joodse
Surinamers als doelgroep had. Jarenlang was Samson de enige redacteur. Tevens
verzorgde hij in het blad een rubriek getiteld ‘historische bijdragen’. Het ging daarbij
niet om willekeurige faits divers. De Joden, die vanaf het begin van de kolonisatie
midden 17de eeuw in Suriname een duidelijk onderscheiden etnisch-religieuze groep
hadden gevormd dreigden 3 eeuwen later door bevolkingsafname en assimilatie veel
van hun eigenheid te verliezen. Zonder twijfel beoogde Samson door aandacht aan
het verleden te besteden verdieping te geven aan de Surinaams-Joodse identiteit. Hoe
ging men in het verleden in Suriname om met Joodse religieuze voorschriften, rituelen
en gebruiken? Samson zocht in zijn rubriek antwoorden op die vraag aan de hand
van voorbeelden van maatregelen die door de zogenoemde regenten van de 2 Joodse
gemeenten genomen werden tegen geloofsgenoten die de regels overtraden. Ook
behandelde hij gevallen waarin men in het buitenland, met name bij het Amsterdams
opperrabbinaat te rade ging om advies in religieuze zaken. Daarnaast vroeg hij
aandacht voor mijlpalen uit de geschiedenis van binnen de gemeenten gevormde
filantropische instellingen, maar ook voor de positie en de rol van Joden in de bredere
Surinaamse samenleving. Zo publiceerde hij overzichten van Joodse leden van de
Koloniale Staten en van de met koninklijke onderscheidingen vereerde Surinaamse
Joden. Een ander thema dat een aantal malen in de ‘historische bijdragen’ terugkeert
is dat van de ontwikkelingen in de verhoudingen tussen de 2 Joodse gemeenten die
toen nog in Suriname bestonden, de Nederlands Portugees Israëlitische (Sefardim)
en de Nederlands Israëlitische (Asjkenazim). Behalve de ‘historische bijdragen’
schreef Samson voor Teroenga ook tal van korte biografieën van figuren die in de
19de en 20ste eeuw een belangrijke rol speelden in de Surinaams-Joodse
gemeenschap. En tenslotte behandelde hij ook enkele historische casussen in de
rubriek ‘Recht en Jodendom’.
John de Bye heeft in het hier besproken boek een groot aantal van Samsons in
Teroenga verschenen artikeltjes opgenomen en daar zouden we op zich blij om
moeten zijn. Het blad is maar in een enkele bibliotheek aanwezig en dan ook nog
vaak incompleet. Op de manier waarop dit is gebeurd, vak echter wel het één en
ander aan te merken. Zo is de erkenning die Samson voor zijn arbeid krijgt uiterst
mager. ‘Van wijlen Ph. Samson nam ik meerdere artikelen uit de Teroenga over’,
luidt de slotzin van De Bye's voorwoord. Dat is correct, maar smaakt toch als een
understatement. Van de 105 hoofdstukjes tel ik er ruim 70 die geheel of grotendeels
zijn gekopieerd uit Teroenga. Frappant is in dit verband dat in het hoofdstuk
‘biografieën’ (p. 282-320), overigens ook merendeels ontleend aan Teroenga, een
levensschets van Phili Samson ontbreekt.
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Het is verder te betreuren dat De Bye zich niet door Phili Samsons voorbeeld heeft
laten inspireren als het gaat om het eerbiedigen van een aantal simpele maar
fundamentele spelregels in de geschiedschrijving. Slechts bij uitzondering vermeldt
hij bij de tekst die hij heeft overgenomen waar deze vandaan komt. Als lezer wil ik
echter weten wie de oorspronkelijke schrijver was en wanneer hij schreef. Die
gegevens maken het makkelijker om de waarde van de bijdrage ten opzichte van
andere publicaties af te wegen. Buitendien heeft De Bye de integriteit van de door
hem van anderen overgenomen teksten lang niet altijd gerespecteerd. Anders gezegd:
De Bye is aan stukjes gaan sleutelen. De uitkomsten hiervan lopen uiteen van hapsnap
aangebrachte moderniseringen van spelling of stijl, ingrepen in tijdaanduidingen
(‘thans’ wordt ‘vroeger’, ‘1941’ wordt ‘2001’) waarvan het effect discutabel is, tot
slordig, in ieder geval niet correct, overgenomen tekstgedeelten.
Een aantal bijdragen blijkt vrijwel volledig het resultaat van knip- en plakwerk,
waarbij stukken letterlijke tekst van verschillende auteurs zonder plichtplegingen
aan elkaar gelast zijn. Zoals eerder gezegd gaat het hierbij om schrijvers uit lang
vervlogen tijden. Kijk dus niet raar op wanneer in dit boek sprake is van
kledinggewoonten van de Joden in Palestina (p. 120) of van de kolonie (p. 25, 26)
Suriname. Het laatste voorbeeld is te vinden in het inleidend hoofdstuk getiteld ‘de
geschiedenis van de Surinaamse Joden’. Dit blijkt ook te zijn samengesteld uit delen
van enerzijds het artikel ‘Israëlietische gemeenten’ uit de Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië (1914-1917) van de hand van de oud-rabbijn Jacob Samuel
Roos en anderzijds de publicatie van Fred Oudschans Dentz De kolonisatie van de
Portugeesch Joodsche natie in Suriname uit 1927. Het daaropvolgende hoofdstuk,
‘De vroege Joodse kolonisten’, is een compilatie van teksten van Phili Samson en
Lucien Rens, die evenwel, in wat een onderling debatje was (Teroenga jaargang 15
(1954) nr. 2 en nr. 9), tegengestelde standpunten innamen! In zulke gevallen komt
het knippen en plakken de helderheid van de tekst bepaald niet ten goede. Om nog
niet te spreken van de bevreemding die lezers die veronderstellen dat alles uit één
pen gevloeid is, moeten voelen bij de soms bizarre stijlwisselingen. Neem het
hoofdstuk ‘De Joden, de slaven en de marrons’, op het eind waarvan (p. 57) de lezer
van De Bye's eigen soms wat wanordelijk proza zonder waarschuwing belandt in
negentiende-eeuwse volzinnen uit het Koloniaal Verslag van 1849!
In een aantal bijdragen leidt het compileren tot verrijking van de oorspronkelijke
teksten. Dat is bijvoorbeeld het geval in het hoofdstuk ‘Jechidim, congreganten en
proselieten’ (p. 139-150). Yehidim waren volwaardige gemeenteleden. Daarnaast
kende de Nederlands Israëlitische Gemeente van Suriname tot 1841 congreganten,
belijders van het Joodse geloof die niet helemaal voor vol aatigezien werden. Deze
groep bestond voornamelijk uit nakomelingen van Joodse vaders en Afro-Surinaamse
moeders. Yehidim die met congreganten huwden, vervielen zelf ook tot de lagere
status van hun echtgenoten. De tweederangspositie was vanzelfsprekend een bron
van onvrede en werd meer dan eens aangevochten. Phili Samson publiceerde in
Teroenga 2 artikeltjes (jaargang 13 nr. 6 en 17 nr. 9) over respectievelijk dit
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onderwerp en de gebruiken bij het opnemen van kinderen van zwarte, niet-Joodse
moeders in het Jodendom. In dit geval heeft De Bye die 2 teksten flink aangevuld
met door hemzelf uit het archief van de Asjkenazische gemeente opgediept materiaal.
Het boek bevat overigens nog enkele hier voor het eerst gepubliceerde vondsten uit
laatstgenoemd archief, zoals een drietal lijsten van betalers van de finta of
kerkbelasting, (p. 76-82). Ook in het artikel over de financiële bijdrage die Joodse
inwoners eind 17de eeuw leverden aan de bouw van een landshospitaal (p. 31-33),
mag het resultaat van het samenvoegen van teksten van verschillende auteurs
inhoudelijk geslaagd genoemd worden. Wat respectievelijk Oudschans Dentz (op.
cit.), rabbijn Roos (in een artikel in Publications of the American Jewish Historical
Society uit 1905) en David de Isaac Cohen Nassy in het bekende Essai Historique
(1788) hierover gepubliceerd hebben, vult elkaar uitstekend aan. Maar dat de tekst
in het boek aan hen ontleend is moet de lezer zelf zien te achterhalen. Door De Bye
wordt hij hierover niet geïnformeerd. Dit blijft een fundamenteel bezwaar. Zoveel
moeite zou het niet zijn geweest om a) de gebruikte publicaties te vermelden en b)
teksten van anderen ofwel in eigen woorden weer te geven ofwel van aanhalingstekens
te voorzien. En hoe we het ook wenden of keren: dat zijn de regels van het spel!
Jean Jacques Vrij

Karl Penta, A Mercenary's Tale. London: John Blake Publishing, 2002
(hardback), ISBN 1 903402 59 X, prijs £15.99
Penta's boek leest als een SAS nonfiction. Het verhaal is spannend, de stijl
meeslepend, de gebeurtenissen intrigerend. Ghost writer Mike Ridley houdt er de
vaart in, je leest het boek in één ruk uit. Het boek is een autobiografisch relaas van
de periode die Penta heeft doorgebracht in Oost-Suriname en Frans Guyana, als
huurling, later vertrouweling en militair adviseur van Ronnie Brunswijk in de eerste
jaren van de operaties van het Jungle Commando tegen Suriname's militair bewind
en de Surinaamse strijdkrachten. Het relaas is daarnaast een interessant document,
een soort analytisch half-product voor onderzoekers en journalisten die zich in de
turbulente jaren van Surinaamse burgeroorlog willen verdiepen.
Penta's carriere als ingehuurde vrijheidsstrijder begint wanneer hij reageert op een
advertentie in de International Herald Tribune: ‘MEN WANTED. Ex-military
personnel to work abroad.’ Een ‘Mister John’ blijkt de opsteller van deze advertentie.
Later in het boek wordt hij George Baker genoemd. Hij zou een Surinaamse
Nederlander zijn, directeur van de Ansus Foundation, c/o Amro Bank en eigenaar
van een bar even buiten de Amsterdamse rode buurt. Hij wil iets voor Suriname doen
en blijkt halverwege het boek door Ronnie Brunswijk de rol van toekomstig president
van Suriname te zijn toebedacht. Hij trekt zich als financier terug wanneer Brunswijk
andere betalingen met politieke motieven uit Nederland krijgt.
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Penta beschrijft met veel sappige details verschillende reizen om buitenlands personeel
naar Langatabbetje en Stoelmanseiland te vervoeren, wapens aan te kopen in Europa
en Brazilië, zelfgemaakte mijnen en projectielen te vervaardigen, vliegtuigen te kapen
in Suriname, slag te leveren met eenheden van het Surinaamse leger en in het
algemeen guerrilla-operaties uit te voeren. Het wordt daarbij duidelijk dat de
huurlingen in een dubbelrol optreden: als trainer van de goeddeels ongetrainde
Marrons die tot het Jungle Commando behoorden en als planner van de meeste
militaire operaties. Het Jungle Commando was niet bepaald het equivalent van een
regulier opererend leger met vaste discipline. De losse verzameling bijeengebrachte
jongens met wapens die het Jungle Commando vormen, worden beschreven als loyaal
aan Brunswijk, sterk beïnvloed door winti-ceremoniën, wisi en zwarte magie, met
een overmatige voorkeur voor drugs en drank. Penta benadrukt de hoeveelheid tijd,
besteed aan ceremoniën rond ‘Voodoo-altaren’ waar in ontbinding verkerende
hoofden, harten en andere ledematen van gedode tegenstanders in vaten met water
worden bewaard voor beschermende ceremoniën en beschrijft half geamuseerd en
half geërgerd de talloze buys, feti-obias, tapus en andere amuletten, en de vele
dansfestijnen voor en na operaties. Daarmee wordt hij - ongewild - een antropologisch
observant.
Penta eist de credits op voor de strategische veranderingen in het optreden van het
Jungle Commando: van ad hoc overvallen en operaties tot systematische acties gericht
op het verbreken van de verbindingen van Suriname met Frans Guyana, op het
verstoren van de elektriciteitsvoorziening van Paramaribo, op het verlammen van de
bauxietexport vanuit Moengo, et cetera. Hij is daarbij niet de enige actor: er waren
andere huurlingen, er was een ‘Nederlandse luitenant’ op Stoelmanseiland aanwezig,
en verschillende Franse inlichtingendiensten traden op als monitor en als verholen
helper. Het Star Hotel en de bar Toucan, beide gelegen in Saint Laurent en beide met
een Surinaamse eigenaar, zijn habituele ontmoetingsplaatsen. Bij een arrestatie op
weg naar Cayenne treden de Fransen op met onverholen sympathie: Penta en zijn
kameraden worden na een amicaal verhoor op het vliegtuig naar Parijs gezet en
krijgen van de Surété in Frankrijk een business class ticket naar Londen. Later voorziet
een van de Franse veiligheidsdiensten hem van periodieke informatie over Bouterse's
infiltranten, voorgenomen operaties van het Surinaamse leger en de vele
dubbelspelposities van de diverse actoren. Door dezelfde bron wordt hij in de
gelegenheid gesteld op Frans grondgebied projectielen en mijnen te vervaardigen
voor aanvallen op Surinaamse eenheden. Overigens blijkt later dat Brunswijk de
meeste projectielen heeft laten ontploffen om indruk te maken op een groepje
vriendinnen op Stoelmanseiland.
Dirk Kruijt
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Signalementen
Amnesty International, Suriname: Overheidsverplichtingen en
Mensenrechten, Amsterdam, februari 2003. 28 pp.
Amnesty International heeft het uitblijven van de rapportage onder het Bupoverdrag
aangegrepen om te komen met een eigen rapport voor het Comité voor de Rechten
van de Mens van de Verenigde Naties. Dit rapport is geschreven op basis van deze
rapportage in oktober, waarin de organisatie haar zorgen op mensenrechtengebied
uiteenzet. Amnesty komt hierin tot de conclusie dat terwijl de schaduw van niet
opgeloste mensenrechtenschendingen nog over Suriname hangt, het
veiligheidsapparaat nieuwe schendingen pleegt. In het rapport worden aan de
Surinaamse autoriteiten aanbevelingen gedaan om wetgeving en praktijk in
overeenstemming te brengen met internationale mensenrechtenverdragen. Een
belangrijke conclusie van de organisatie is dat straffeloosheid aan de basis staat van
nieuwe mensenrechtenschendingen.
Het rapport staat op het volgende internetadres:
http://www.amnesty.nl/downloads/surinamerapport.doc
Peter Sanches

Over het Caribische Hof van Justitie (Caribbean Court of Justice):
Suriname krijgt als lid van de Caribische gemeenschap (Caricom) en de Caricom
Single Market and Economy te maken met de originele jurisdictie van het Caribische
Hof van Justitie dat in 2001 werd opgericht. Voor de leden van het Britse Gemenebest
van de Caricom, met uitzondering van Guyana, zal dit hof de rol van hoogste
rechtsinstantie overnemen van het Britse Privy Council. Guyana heeft deze jurisdictie
al eerder opgezegd. Voorts krijgt het nieuwe Caribische hof een belangrijke taak
binnen de regionale integratie en de Caricom Single Market and Economy. Zo zal
het hof onder andere worden belast met de interpretatie van het Caricom-verdrag en
functioneren als mechanisme ter beslechting van geschillen. Binnen het Engelstalig
gedeelte van de Caricom wordt al jaren gediscussieerd over de zin en onzin van zo'n
hof. In Suriname is pas recent de aandacht gevestigd op het hof en op de implicaties
voor Suriname. Aangezien Suriname als lid van Caricom ook met het hof te
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maken zal krijgen, is het voor de beeldvorming goed om kennis te nemen van het
debat omtrent het hof. Hiertoe kunnen de volgende drie artikelen als een goede
leidraad fungeren.
De tekst van het verdrag waarin het Caribische Hof van Justitie wordt opgericht
kan worden gedownload van http://law.uwichill.edu.bb/davidherry/Treaties/ccj.doc
Hugh Rawlins, The Caribbean Court of Justice: The History and Analysis of the
Debate. Caricom Secretariat, Guyana 2000.
http://www.caricom.org/archives/ccj_rawlins.pdf
Duke Pollard, The Caribbean Court of Justice (CCJ): Challenge and Response,
Guyana 2000.
http://www.caricom.org/archives/ccj%20challenge%20and%20responsepollard.pdf
Victor Jordan, The Caribbean Court of Justice as Part of a Wider Integration
Movement. Paper prepared for the Conference Development Strategy and Policy
for Small States in the Context of Global Change, Barbados 2003.
http://www.caribank.org/Workshop.nsf/b1da8bcd1e18562585256bb100553716/
$FILE/Doc14.pdf
Peter Sanches

Michael Davenport, Claremont Kirton, Nora Plaisier en Huib Poot,
Caribbean Perspectives on Trade, Regional Integration and Strategie
Global Repositioning, Rotterdam: ECORYS-NEI oktober 2002. 90 pp.
Net als de rest van de wereld zit het Caribisch gebied in een transformatieproces en
vindt er volop discussie plaats van de gevolgen en mogelijkheden voor het gebied
in het proces van globalisatie. Zo probeert Caricom betere mogelijkheden af te
dwingen voor ontwikkelingslanden binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
Voorts vinden er onderhandelingen plaats voor het te vormen Vrijhandels
Overeenkomst voor de Amerika's (FTAA) en een Economisch Partnerschapsverdag
(EPA) met de Europese Unie (EU).
Binnen het Caribisch gebied wordt nogal verschillend gedacht over zaken als
integratie, en de positie van de verschillende landen in het globalisering-proces.
Om in kaart te brengen hoe het proces van regionale integratie en globalisering
verloopt en om inzicht te krijgen in de verschillende standpunten heeft de Europese
Coinmisie (EC) opdracht gegeven voor het schrijven van het rapport. Een belangrijke
conclusie is dat de Caribische landen er goed aan doen met een eenduidig en uniform
standpunt de onderhandelingen in te gaan en strategische allianties te sluiten met
andere landen om zo hun onderhandelingspositie te versterken.
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Het rapport kan worden gedownload van:
http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/acp/ecorysrep.pdf
De annex kan worden gedownload van:
http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/acp/ecorysrep_anx.pdf
Peter Sanches

Anthony Peter Gonzales, Caricom Report, Buenos Aires: IDB-INTAL
2002. ISBN 950 738 131 7, 88 pp.
Anthony Peter Gonzales is universitair hoofddocent en directeur van het Instituut
voor Internationale Betrekkingen van de University of the West Indies. Hij bijt de
spits af in de nieuwe serie subregionale intergratierapporten van het Instituut voor
de Integratie van Latijnsamerika en het Caribische gebied (INTAL) van de
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). In een uiterst leesbaar rapport gaat
Gonzales in op de stand van zaken in het Caribische intergratieproces. Hij behandelt
onder andere onderwerpen als de ontwikkeling van de handel en de investeringen in
de Caricom; de macro-economische trends binnen het regionale
samenwerkingsverband; de Caricom Single Market and Economy; de coördinatie en
harmonisatie van beleid; de externe handelsbetrekkingen van de Caricom en de
institutionele structuur en functionele samenwerking in Caricom verband.
Het rapport kan worden gedownload van:
http://www.iadh.org/intal/ingles/publicaciones/inf_subreg/CARICOM_Report_1.pdf
Peter Sanches

Roy Khemradj, Jaggernath Lachmon. Een politiek testament, Amsterdam:
KIT Publishers 2002. ISBN 90 6832 529 9, 144 pp., prijs €12,50.
Ter herdenking van de eerste sterfjaar van Jagernath Lachmon werd op 20 oktober
2002 het laatste interview uitgezonden dat de parlementsvoorzitter en voorzitter van
de VHP gaf aan journalist Roy Khemradj. Khemradj, eindredacteur van het wekelijks
NPS-programma Zorg en Hoop, heeft het tv-interview bewerkt tot een boek. In het
boek wordt een chronologisch overzicht gegeven van de recente politieke geschiedenis
van Suriname en de carrière van Jagernath Lachmon. Bekende stokpaardjes van de
Surinaamse politicus en verschillende standpunten worden nog eens op een rij
geplaatst. Voor geïnteresseerden in de Surinaamse politiek mag dit boek niet in de
boekenkast ontbreken.
Peter Sanches
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Lammert de Jong, De werkvloer van het Koninkrijk. Over de
samenwerking van Nederland met de Nederlandse Antillen en Aruba,
Amsterdam: Rozenberg Publishers 2002, ISBN 90 5170 5867, 268 pp.,
prijs €22,50.
In Suriname wordt heel wat afgezucht als het gaar om de betrekkingen tussen
Nederland en Suriname. Net name als het om de ontwikkelingssamenwerkingsrelatie
gaat worden er verhitte debatten gevoerd. Suriname voelt zich al net zo onbegrepen
als Nederland. Vaak weet men aan beide zijden van de oceaan geen raad met wat
men met elkaar aanmoet. Surinamers denken vaak dat zij de enigen zijn met een
moeizame band met het ex-moederland. Niets is minder waar. Ook op de Nederlandse
Antillen en Aruba verloopt de relatie met Nederland bijzonder stroef. Dit blijkt wel
uit het boek van Lammert de Jong. De Jong was jarenlang vertegenwoordiger van
Nederland in de Nederlandse Antillen. Dit is zoiets als de Nederlandse ambassadeur
in Suriname. In het boek komen veel zaken aan de orde die aan Surinaamse kant
herkenning zullen oproepen, zoals de hoogte van de geldstroom en de averechtse
gevolgen hiervan alsmede de discussie over de zogenaamde gelijkwaardigheid van
de partners. Hoewel deze publicatie is geschreven door een gepensioneerde
Nederlandse ambtenaar, die niet schroomt om hierin naast de andere informatie ook
en voornamelijk zijn eigen frustraties en de Nederlandse visie ten toon te spreiden,
levert het boek ook bruikbare informatie op. Zo kunnen wij tussen de regels door,
vanuit de eigen ervaringen met Nederland, eveneens een beeld vormen van hoe dit
op de Antillen wordt ervaren. Maar meer nog zien wij opvallende parallellen met de
eigen relatie met Nederland.
Hans Ramsoedh

Zevende Multatuli-lezing: De Tweede Vrede van Breda: Natievorming of
Onafhankelijkheid, november 2002.
Suriname stond centraal bij de zevende Multatuli-lezing in november 2002, waar
Jan Pronk, ex-minister van ontwikkelingssamenwerking en een van de architecten
van het Nederlandse dekolonisatiebeleid in het kabinet Den Uyl, en Maureen Silos,
directeur van de Surinaamse mensenrechtenorganisatie Moiwana '86, als inleider
optraden.
Jan Pronk gaat in zijn inleiding, De autonomie van Suriname, in op de omvangrijke
ontwikkelingshulp van Nederland aan Suriname na de onafhankelijkheid. Hij stelt
dat deze een kwalijk psychologisch effect heeft gehad op Suriname en dat men in
Nederland onvoldoende heeft beseft dat hulpverslaving het gevolg zou kunnen zijn.
Maureen Silos bespreekt in haar bijdrage getiteld Leiderschap in de organisatie
van armoede in Suriname de ontwikkeling van onderontwikkeling in Suriname.
Gebrek aan zelfreflectie en zelfcorrectie bij zowel politieke leiders als bij het grootste
deel van de bevolking ziet zij als belangrijkste oorzaken van de armoedeval in
Suriname.
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De zevende Multatuli Lezing kan worden gedownload: www.multatuli-lezing.nl
Hans Ramsoedh
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Irene Rolfes
Recente publicaties
Abhelakh, Ranu
‘Held van Suriname: Eddie Jharap maakt Staatsolie N.V. tot een kassucces’.
Hindorama 3(5), 2002, p. 28-30.
Abhelakh, Ranu
‘Nostalgische panorama's van Edward Troon’.
Hindorama 4(1), 2003, p. 20-23.
Abhelakh, Ranu
‘Surinamers herdenken opstand contractarbeiders te Mariënburg’.
Hindorama 3(5), 2002, p. 38-39.
Anema, Karin
‘Enkeltje Paramaribo’.
Onze wereld 46(3), 2003, p. 30-36.
Bedacht, Rudy
Het leven is een rekensom: omnibus met memoires.
Amsterdam: Litera-Musica, 2002, 570 p.
Bijnaar, Aspha
Kasmoni: een spaartraditie in Suriname en Nederland.
Amsterdam: Bakker, 2002. 377 p.
Boinski, Sue
De apen van Suriname = The monkeys of Suriname.
Paramaribo: Stinasu, 2002. 64 p.
Bol, Pieter
‘Vindplaatsen Surinaams familieonderzoek, deel 4’.
Wi Rutu 2(2), 2002, p. 3-13.
Cándani
Ghar ghar ke khel = het spel van huisje huisje.
Paramaribo: Uitgeverij Canna, 2002. 48 p.
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Dors, Henry G.; Ludger Smit; Renske de Jong
De kleine geschiedenis van de slavernij: sporen in Amsterdam.
Amsterdam: KIT Publishers, 2002. 64 p.
Dragtenstein, Frank
‘De ondraaglijke stoutheid der wegloopers’: marronage en koloniaal beleid in
Suriname, 1667-1768.
Utrecht: CLACS, 2002. 309 p.
Eersel, Hein
Taal en mensen in de Surinaamse samenleving: verzamelde artikelen over taal,
geschiedenis en identiteit, 1985-2001.
Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie, 2002. 195 p.
Eimers, Ditty
‘“In Suriname was ik gestikt”’.
Onze wereld 45(10), 2002, p. 48-49.
Emmer, P.C.
‘Dominee of koopman?: Nederland en de Atlantische slavenhandel’.
Wereld en Zending 31 (4), 2002, p. 4-11.
Erdin, Vincent
De Europesche colonisatie in de kolonie Suriname onder leiding van Ds. A. van
den Brandhof Nederlands Hervormd Predikant te Elst bij Amerongen: 3 delen.
Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, 2003.
Ferrier, Johan; Noni Lichtveld
Het grote Anansiboek.
Schoorl: Conserve, 2002. 257 p.
Fridell, Ron
The search for poison-dart frogs.
New York [etc.]: Franklin Watts, 2001. 48 p.
Gobardhan-Rambocus, Lila
‘Hem Eersel als docent MO-B Nederlands aan het Instituut voor de Opleiding
van Leraren’.
Nederlands in Suriname 7(2), 2002, p. 3-5.
Gobardhan-Rambocus, Lila
‘Hoe het allemaal begon: de basis van het emancipatieproces van Hindostaanse
en andere immigranten’.
Nederlands in Suriname 7(2), 2002, p. 22-31.
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Goudzoekers
‘Goudzoekers in het binnenland’.
Pit 6(2), 2002, p. 10-13.
Gowricharn, Ruben
‘Een kwestie van zelfrespect’.
Contrast 10(23), 2003, p. 26-27.
Gowricharn, Ruben
Het omstreden paradijs: over multiculturaliteit en sociale cohesie.
Utrecht: FORUM. 44 p. (Inaugurele rede Universiteit van Tilburg)
Hanoeman, Mahinder; Jean-Paul Selten; Rene S. Kahn
‘Incidence of schizophrenia in Surinam’.
Schizophrenia Research 54, 2002, p. 219-221.
Heelsum, Anja van; Eske Voorthuysen
Surinaamse organisaties in Nederland: een netwerkanalyse.
Amsterdam: Aksant, 2002. 60 p.
Heijboer, Pierre
Doemvlucht: de verzwegen geheimen van de Bijlmerramp.
Utrecht: Het Spectrum, 2002. 399 p.
Heijmans, Toine
‘“Tot mijn twaalfde was religie iets hoogs, ver weg”’.
Volkskrant Magazine 150, 2002, p. 28-30.
Kambel, Ellen-Rose; Fergus MacKay
De rechten van inheemse volken en marrons in Suriname.
Leiden: KITLV Uitgeverij, 2003. 198 p.
Keyzer, Dick de
Herinneringen: een selectie uit mijn memoires.
(Curaçao: s.n.], 2002. 176 p.
Kishoendajal, Mala
‘Hindostanen laveren tussen traditie en moderniteit’.
Bijeen 36(1), 2003, p. 30-35.
Knowles, Horace; Louise Bass
Nyun Testamenti = Het nieuwe testament in het Sranan Tongo.
[S.l.]: Stichting Surinaams Bijbelgenootschap, 2002. 340 p.
Kooijman, Racheda
‘Over matti's, chickies en players: “voor straattaal heb je lef nodig”’.
Contrast 9(19), 2002, p. 39-40.
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Korporaal, Arnold
‘Ontdooien: Nederland en Suriname halen de culturele banden aan’.
SICAmag 15, 2002, p. 13-15.
Kuijer, Rebecca de
‘Meneer, bent u homo?’
Bijeen 36(2), 2003, p. 26-28.
Lotens, Walter
‘Binnenland en stad, traditie & moderniteit: mensenrechtenorganisatie in
Suriname’.
La Chispa 290, 2002, p. 26-28.
Lotens, Walter
‘“Ik ging nog verder de geschiedenis in”:
[interview met Lila Gobardhan-Rambocus]’.
Pit 6(1), 2002, p. 16-17.
Lotens, Walter
‘John Jansen van Galen: 30 jaar tussen station Weesp en Paramaribo’. Pit 6(2),
2002, p. 36-38.
Lotens, Walter
‘Nederlandse verveling en Surinaamse illusies: interview met Carabist Gert
Oostindie’.
La Chispa 292, 2003 p. 10-12.
Lotens, Walter
‘Om het behoud van de binnenstad: de Unesco in Paramaribo’.
La Chispa 291, 2002, p. 24-25.
Lotens, Walter
Suriname in stukjes.
Paramaribo: Firgos, 2002. 141 p.
Malmberg-Guicherit, Henna
‘Maawina pikin abi reti tu fu kisi leri: kinderen van Marowijne hebben ook
recht op onderwijs’.
Siboga 12(2), 2002, p. 3-8.
Man A Hing, William
‘Surinaams-Chinese namen in revisie’.
Wi Rutu 2(2), 2002, p. 20-26.
Meekeren, Erwin van; Annechien Limburg-Okken
Culturen binnen psychiatrie-muren: geestelijke gezondheidszorg in een
multiculturele samenleving.
Amsterdam: Boom, 2002. 348 p.
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McLeod, Cynthia
‘Een monument ter herdenking van de slavernij’.
Wereld en Zending 31(4), 2002, p. 27-31.
Mielekamp, Marlies
‘Aan de top: Joan en Kathleen Ferrier: Surinaamse zussen’.
Bijeen 35(11), 2002, p. 38-41.
Mielekamp, Marlies
‘Winti mama's: O.C. Hooymeijers, kunstgesprek’.
Bijeen 35(11), 2002, p. 30-31.
Neijhorst, Julian H.A.
Bigisma taki...: herkomst en betekenis van meer dan 2500 Surinaamse
spreekwoorden (odo's) en uitdrukkingen.
[Paramaribo: s.n.], 2002. 417 p.
Nortier, Jacomine
‘“Hee, heb je nog doekoe, man?”: de invloed van allochtone minderheden op
het taalgebruik van jongeren’.
MensenStreken. 4(3), 2002, p. 20-21.
Polanen, R.F.
‘Omgaan met het slavernijverleden’.
Wereld en Zending 31 (4), 2002, p. 21-26.
Pool, Joyce
Sisa.
Rotterdam: Lemniscaat, 2002. 173 p.
Pronk, S.E.
‘De familie Pronk in Suriname: nogmaals’.
Wi Rutu 2(2), 2002, p. 26-30.
Rinzema, Mirjam
‘Sanëpë, Trio-indiaan, bezoekt zijn vriend en leraar Cees Koelewijn: “wij Trio's
zijn anders dan de vreemdelingen”’.
Vandaar 28(10), 2002, p. 10-11.
Romeny, Robertine; Ranu Abhelakh
‘Literair festival in Suriname’.
Boekblad 169, 2002, p. 32-33.
Roo, Jos de
‘Hollandse hovaardij: moderne Surinaamse schrijvers over Nederland’.
Nederlands in Suriname 7(2), 2002, p. 6-17.
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Schonewille, Japke
‘Trots op Suriname: Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod’.
Uit & Thuis 7(3), 2002, p.10-15.
Stomp, Olaf
‘Weg met de hokjesgeest: Abdullah Haselhoef wil bruggen slaan’.
Contrast 9(37), 2002, p. 32-33.
Surianto
Wis mbalik ombak = Het roer omgegooid.
Paramaribo: [de auteur], 2002. 67 p.
Temminck Groll, C.L.; W. van Alphen; H.C.A. de Kat
The Dutch overseas: architectural survey: mutual heritage of four centuries in
three continents.
Zwolle: Waanders, 2002. 479 p.
Terborg, Julia
Liefde en conflict: seksualiteit en gender in de Afro-Surinaamse familie.
Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2002. 293 p.
Themen, Justine
‘Panya!: a boskopu fu AIDS - talk about it!’
Pit 6(3), 2002, p. 38-40.
Tillema, Brigitte
‘Zwarte slaaf in grachtenpand’.
Nieuw Israelitiesch Weekblad 138(7), 2002, p. 3-4.
Twulver, Annemieke van
‘“We zijn geen helden we zijn avonturiers”: de passie van twee
natuurbeschermers in Suriname’.
Panda december, 2002, p. 20-24.
Venema, Ageda
‘“We dachten dat we de wereld konden veranderen”: 20 jaar NVB’.
Pit 6(3), 2002, p. 33-35.
Vrij, Jean Jacques
‘Jan Jacob van Paramaribo en de zijnen’.
Wi Rutu 2(2), 2002, p. 14-20.
Vrij, Jean Jacques
‘Voorouders en het gerecht (2): een geval van tropenkolder’.
Wi Rutu 2(2), 2002, p. 38-42.
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Werners, Joanna
Schaamteloze warmte: roman.
Haarlem: In de Knipscheer, 2002. 509 p.
Zichem, Frank van
‘An interview with Frank Zichem (direcror of the film “Slavery”)’.
Afro-Euro: voice of the African-European community 1(6), 2003, p. 10-11.
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Berichten
Het IBS-colloquium: Surinaamse literatuur vindt plaats op zaterdag 29 november
2003 in het Tropentheater, Amsterdam

De houding van het Bataafse bewind en de pers in Suriname tegenover
de slavernij
Ruud Beeldsnijder
Met veel belangstelling heb ik het artikel van Angelie Sens, ‘Slavernij en vrijheid in
Nederland rond 1800’ (OSO 21 (2) 2, november 2002) gelezen. Interessant is de
vraagstelling: hoe was het standpunt van Patriotten en Bataven ten aanzien van de
slaverij in Suriname, vooral toen dat gebied in 1795 een kolonie werd van de Bataafse
republiek. Over de deliberaties in Nederland geeft Sens ons, onder andere onder de
kop ‘Patriotten en Bataven’, over meer dan twee pagina's een aantal pakkende
voorbeelden. Terecht komt zij tot de conclusie (p 270), dat zich in de Republiek nooit
twee kampen hebben gevormd waarbij anti-kolonialen tegenover voorstanders van
koloniaal bezit stonden. Uitwassen van het koloniale systeem aanpakken, werd juist
geacht, maar niemand wenste het systeem als zodanig aan te pakken: immers
slavenhandel en slavernij maakten daarvan deel uit. Ook de bekende dichter Roos,
wonend in Suriname, levend met een Surinaamse, verhief zijn stem tegen uitwassen
en vooroordelen, maar keerde zich niet tegen de slavernij als zodanig. Toch zal menig
lezer vragen: hoe was nu het standpunt van de Patriotten in Suriname, waar de
slavernij aan den lijve gevoeld werd, en in het bijzonder toen zij daar in 1795 de
dienst begonnen uit te maken. Hierover is wel eens enig onderzoek gedaan, in
hoofdzaak naar de houding van de Surinaamse pers uit die tijd, tegenover de slavernij.
Het feit dat suiker en koffie het leven in Suriname bepaalden, betekende ook dat
het koloniaal bestuur en de blanke kolonisten, voortdurend paraat moesten zijn. Men
verkeerde dus eigenlijk in een permanente staat van oorlog. En zeker ná 1795 moest
men zeer waakzaam zijn voor verovering van het land door Europese concurrenten
(vooral voor een Engelse overval!), maar men moest ook rekening houden met
aanvallen van de rebellen, de van de plantage weggelopen slaven, al werd de militaire
macht van deze laatsten vaak overdreven.
Toen op het eind van de achttiende eeuw de behoefte om informatie te geven
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en geïnformeerd te worden ten aanzien van het gebeuren in Europa, Noord-Amerika
en ook Suriname zelf, groter werd, ontstond een basis voor het ontstaan van
Surinaamse kranten. Op 10 augustus 1774 verscheen het eerste nummer van de
Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant tot ‘nut en vermaak’ van zijn
lezers.
Drukkerij en krant bleken al snel zeer nutrig te zijn. Immers, nu konden ook ‘de
staat en inventaris der artillerie’ en de ‘instructies voor curatoren en administrateurs’
in druk worden uitgegeven. Nuttig in een land, waar er voortdurend sprake was van
fortificaties, garnizoenen, magazijnen, geweren en kruit, huurcontracten, koffie-,
suiker- en melasse-orders. Maar ook ontstonden in die tijd andere nieuwsbladen zoals
de Zaterdagsche Courant, De Surinaamse Nieuwsverteller, de Buurpraatjes, La
Gasette de Surinam, de Surinaamsche Spectator, de Surinaamsche Courant, de
Beijkorf en waarschijnlijk nog een aantal pamfletten en schotschriften. De meeste
van deze publicaties zijn niet bewaard gebleven.
Werd Nederland in deze periode geteisterd door het met elkaar slaags raken van
Patriotten en Prinsgezinden, Suriname was een rustig land. Op 6 maart 1787 had
gouverneur Wichers naar Holland geschreven: ‘dat de Kolonie van Surinaamen tot
heden nog geniet eene bedaarde stilte en welgeregelde orde’. Ruim een jaar later, na
een pers-incident, schreef hij op 1 maart 1788, ‘Surinaamen mag ik met het begin
van dit jaar wederom scherzen als een land waarin een volmaakte rust en heerst en
waar de hevigste schuddingen, die het vaderland hebben geschokt, niet zijn gevoeld’.
In Suriname bleef het bij bemoeienis van het gouvernement met de pers, slechts na
het opnemen van ‘onbetamelijke en lasive’ (oneerbare) uitdrukkingen die strijdig
waren met de goede orde en tot persverboden leidden.
Toch was er in feite vrijheid van drukpers, zij het onder enige beperkingen. Maar
deze vrijheid voor de ongeveer 2.000 vrije inwoners van de kolonie, gold niet voor
de ruim 50.000 andere inwoners, Afrikaanse en Creoolse slaven en Indianen, al dan
niet vrij. Dit was een schrijnende tegenstelling. Zij zouden eigenlijk vrij moeten zijn
volgens de verlichte denkbeelden van de achttiende eeuw.
Maar het standpunt van de Surinaamse kranten, die regelmatig werden gebruikt
om openbare verkopingen van slaven en andere ‘goederen’ aan te kondigen, was dar
niet. En wie huisslaven, ‘timmernegers’, ‘kuipernegers’ (kuipers) en ‘metselnegers’
wilde huren, kon nadere informatie krijgen bij de drukkerij.
Van een nog grotere vrijheidsbeperking voor slaven, die waren weggelopen,
getuigde de aankondigingen in de krant over hun afwezigheid. Een weggelopen slaaf,
Pieter, werd op 17 december 1783 in de Weekelyksche Woensdaagsche met naam
en toenaam, of beter met naam en brandmerk, ‘D:A’ op de eene arm en ‘I:G’ op de
andere arm, geadverteerd. Hij was sedert 9 november weg. Bij het terugbrengen van
deze slaaf, eigendom van het nog minderjarige mulattenmeisje Wilhelmina, zou
twintig gulden ‘vanggeld’ worden uitbetaald. Maar zo'n advertentie had geen succes,
want op 7 januari 1784 was Pieter nog niet gevonden. Bij vermissing van de jonge
slaaf Azard
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waarschuwde de krant een ieder hem niet te verbergen. Een onnodige waarschuwing
was dat niet. Er waren genoeg blanken in de stad die een voortvluchtige slaaf, vooral
als hij een goed vakman was, wilden verbergen. Men kon dan de mond houden en
van de diensten van de goede vakman gebruik maken.
Men zou misschien kunnen denken dat de Surinaamse kranten na de omwenteling
in 1795 pleitbezorgers werden voor gelijkheid. In 1796 verscheen de Surinaamsche
Courant in het tweede jaar van de ‘Bataafse vrijheid’. Stadhouder Willem V, de
‘dwingeland’, zoals hij werd genoemd, was het jaar daarvoor naar Engeland gevlucht
en een Frans leger had Nederland bezet. Duidelijk is nu te merken dat de houding
van de autoriteiten in Suriname als een blad aan een boom was omgedraaid. Immers,
op 3 september 1794 was nog vanuit de Surinaamse drukkerij de publicatie van de
Staten- Generaal verspreid, mede ondertekend door gouverneur de Frederici. Daarin
had gestaan dat niemand connecties mocht hebben met de Franse regering. Een jaar
later was alles anders. Nu waren de Fransen officiële bondgenoten geworden en
kolonisten die enthousiast waren geworden hadden zelfs de Carmagnole (lied en
dans tijdens de eerste Franse revolutie) gedanst. Het was overal ‘Vrijheid, gelijkheid
en broederschap’. Maar voor de weggelopen ‘negerin Meeri’ gold dat beslist niet.
De lezers van de Surinaamsche Courant werden in het nummer van 28 september
1796 vriendelijk ‘verzocht en gewaarschouwd’ Meeri terug te brengen naar de
drukkerij. Daar zou ook het gewone ‘vanggeld’ worden uitbetaald. Zo handelde de
pers in een gemeenschap waarin alles bleef zoals het was. De krachten die in staat
waren werkelijke vrijheid, gelijkheid en broederschap te bevorderen, waren er niet.
Immers, ook in 1796 werden klachten gehoord over slaven die het eigendom van de
kerk waren en in meer dan zes jaar niets ‘ter dekking van hunnen lichamen’ hadden
ontvangen. Van de ‘uitdelingen’ aan kleding en voeding, die de plantageslaven
gewoonlijk werden vergund, hadden deze slaven niets gekregen. De
boekhouder-generaal achtte een dergelijke behandeling van slaven laakbaar, een
slecht voorbeeld voor alle planters en meende dat er maatregelen moesten worden
genomen om zoiets in de toekomst te voorkomen. In datzelfde jaar werden andere
slaven - en een blanke bediende in een enkel geval - met klachten over de slechte
behandeling op hun plantage, na hun getuigenis in verzekerde bewaring afgegeven
bij het Fort Zeelandia. Dit gebeurde in afwachting dat hun meesters hen kwamen
halen. Konden zij misschien alleen in de gevangenis enigszins op verhaal komen?
Daar leek het wel op.
De conclusie is dus dat, al heeft er in Suriname geen slavernij-debat plaatsgevonden,
het duidelijk is dat ook de ‘Surinaamse Patriotten’ de slavernij noodzakelijk vonden
en die ook verdedigden. Van een sterke betrokkenheid van de burgerij met haar pers
bleek overigens niet veel. Alleen maar diegenen, die betrokken waren bij productie,
handel en defensie, uitten zich. Wanneer in een enkel geval gesproken werd over
burgerlijke vrijheid ging dat om de garantie dat de laatse wil van een testateur volgens
de bestaande regels werd uitgevoerd. In dit geval ging het om financiële belangen
hij een boedelkwestie.
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achterplat

[Nummer 2]
Afbeeldingen omslag
Op de voorzijde van de omslag zijn Cojo, Mentor en Present te zien over wie in dit
nummer een artikel is opgenomen.
De afbeelding op de achterzijde is een maluana. Dit is een ronde houten schijf
van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen wordt gebruikt om in
ronde huizen de nok van binnen af te sluiten. Op deze maluana, waarvan het origineel
in het Academiegebouw te Leiden te zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt
figuren afgebeeld die een zogenaamde kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met
twee koppen en kuifveren.
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Hans Ramsoedh
De revolutie die niet doorging
In mei 1910 kwamen de koloniale autoriteiten in Suriname een complot op het spoor
dat ten doel had het koloniaal bestuur omver te werpen en een onafhankelijke
republiek te vestigen. Hoofdverdachte was de uit Hongarije afkomstige
politie-inspecteur Frans Killinger die samen met een zestal medestanders de
staatsgreep voorbereidde. Killinger en zijn medestanders werden aanvankelijk
veroordeeld tot de doodstraf die later werd omgezet in een gevangenisstraf. Hij dacht
door revolutie de stervende kolonie te kunnen redden. Volgens hem wachtte de
Surinaamse bevolking op een Messias om haar uit de verwaarloosde situatie te redden.
Killinger wilde van Suriname een modelstaat maken.
Liep de wereld met het mislukken van Killingers revolutie een mooi ideaal mis
en had Suriname ruim een halve eeuw voor de dekolonisatiegolf in jaren vijftig en
zestig in de twintigste eeuw een lichtend voorbeeld kunnen zijn voor de
gekoloniseerde wereld?
In de contemporaine en moderne historiografie bestaat geen eenduidig beeld over
Killinger en zijn omwentelingsplan. De reacties zijn zowel positief (revolutionair,
antikolonialist) als negatief (ontoerekeningsvatbaar, psychopaat). In dit artikel staat
de vraag centraal in hoeverre we Killinger als een revolutionair c.q. een antikoloniaal
moeten beschouwen of als een operettefiguur. Voor de beantwoording van deze vraag
is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het archiefmateriaal1 rond het Killingerproces,
waarbij ook de contemporaine

1

In de 's Landsarchief Dienst Suriname (LADS) is het proces-verbaal Killinger compleet (750
pp.) te raadplegen. Daarnaast is gebruik gemaakt van het archief in het Nationaal Archief
(NA) te Den Haag: Archief van het Ministerie van Koloniën, Geheim Archief 1900-1957 en
Archief van het Kabinet Geheim Gouverneur van Suriname (AKGGS), 1e afd. 1885-1938,
hierin de Verbalen 11 en 12. In De West, De Surinamer en De Surinaamsche Bode (de
maanden maart-april 1911) treft de lezer een verslag aan van de zeven zittingen (13, 14, 15,
17, 18, 20 maart en 3 april 1911). De artikelen in De West zijn in 1975 opnieuw geïllustreerd
door deze krant uitgegeven, zie: D.G.A. Findlay, Het politiek complot van Killinger c.s. in
Suriname, Overdrukken uit De West 1911. Paramaribo 1975. In Blatz (1955) en Worst (1911)
vindt men eveneens (gecomprimeerd) een verslag van de zitting.
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en latere beeldvorming zijn betrokken. Hierdoor is een vollediger antwoord op de
vraagstelling mogelijk. De uitwerking van deze vraagstelling wordt voorafgegaan
door een beschrijving van de sociaal-economische en politieke situatie in Suriname
rond 1910 die de achtergrond vormden van de mislukte coup.

Malaise
In sociaal-economisch opzicht was het met Suriname aan het begin van de twintigste
eeuw niet al te best gesteld, een proces dat zich al ruim een eeuw eerder had ingezet.
De Nederlandse staat en beleggers toonden nauwelijks enige interesse voor de kolonie,
die nu eenmaal niet op kon tegen de baten in Nederlands-Indië. De kolonie in de
Oost bepaalde de Nederlandse koloniale agenda. Indicatief in dit verband is de in
1901 afgekondigde Ethische Politiek in de Nederlandse koloniale politiek met
betrekking tot Nederlands-Indië waarbij de ‘zedelijke verheffing’ van de inlandse
bevolking voorop werd gesteld. De rijksdelen in de West bevonden zich in de periferie
van de Nederlandse koloniale politiek en moesten het stellen zonder een ethische
politiek. De economie van Suriname verkeerde in een structurele malaise. Suriname
was volgens Van Blankensteijn (1923: 314) bezig onder Nederlands beheer ten onder
te gaan. De wantoestand in Suriname noemde hij een ‘vlek op het stelsel van ons
[Nederlands] koloniaal beheer’ (ibidem: 308). Suriname had zich volgens Helman
(1995, dl 2; 13) laten manoeuvreren in de positie van een ‘bedelende Lazarus’.
Na de afschaffing van de slavernij in 1863 trachtte men in Suriname met de aanvoer
van Brits-Indische en Javaanse contractarbeiders in de plantagesector nog te redden
wat er te redden viel. Stijgende kosten en dalende wereldmarktprijzen bedreigden
meer en meer de rentabiliteit van de plantages. Rond 1900 namen suiker en cacao
nog 60% van de totale uitvoerwaarde (f 5.5 mln) voor hun rekening. In 1910 daalde
dit percentage tot zevenendertig. Van de totale uitvoer van f 8.3 mln vormden goud
en balata (een rubberachtig product) in dat jaar meer dan 50% (Van Traa 1946: zie
de bijlagen).
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De daling van de wereldmarktprijzen en het optreden van krullotenziekte in de
cacaoteelt troffen niet alleen de plantagesector, maar ook een belangrijk deel van de
kleine Creoolse boeren. In de hoogtijdagen van de cacao (rond 1895) kwam de
productie soms zelfs voor de helft voor rekening van de Creoolse boeren (Heilbron
1982: 195). In Paramaribo vormde zich een steeds verder uitdijende massa van
‘plattelanders’. Buddingh' (1999: 221) spreekt van een ‘vlottende bevolking’ in de
districten. Paramaribo kende echter nauwelijks een industriële bestaansbasis om de
‘nieuwkomers’ een bestaan te bieden. Rond 1910 woonde circa 41% (absoluut 36.000)
van de totale Surinaamse bevolking in Paramaribo. Circa 65% van de totale Creoolse
bevolking woonde in de hoofdstad (Van Lier 1977: 189). Behalve door de teloorgang
in de cacaoteelt werd de Creoolse trek naar de hoofdstad ook bevorderd door de
hogere lonen in de balata- en goudindustrie.
De neergang in de plantagesector had ook belangrijke repercussies voor het
stedelijke ambacht. Veel ambachtslieden, zoals botenmakers, timmerlieden en
metselaars die voor hun opdrachten en inkomsten afhankelijk waren van de plantages,
verloren hun baan. Daarnaast trof de concurrentie van vanuit Europa en de Verenigde
Staten ingevoerde fabrieksgoederen de groep van kleermakers, schoenmakers,
blikslagers en meubelmakers die een belangrijk deel van de ambachtslieden vormden.
Deze concurrentie van importgoederen tastte hun bestaan in de hoofdstad aan zonder
dat er sprake was van alternatieve werkgelegenheid (De Bruijne 1976: 40). De
goudwinning en het balatabedrijf boden enig alternatief emplooi en verschaften in
sommige jaren aan acht- tot negenduizend mensen werk. Enkele duizenden Creoolse
vrouwen trachtten in de informele sector (huisbedienden, wasvrouwen en marktvrouw)
het hoofd boven water te houden.
Ook de sociale mobiliteit van de lichtgekleurde Creoolse middenklasse werd,
onder meer als gevolg van discriminatie door de blanke bovenlaag, ernstig beknot.
Zij werd vaak uitgesloten van hoge functies in het koloniaal bestuursapparaat. Veel
leden uit deze groep zochten hun heil in Nederlands-Indië en Nederland (Van
Blankensteijn 1923: 22)
De maatregelen van het koloniaal bestuur om de sociale nood te lenigen hebben
volgens Willemsen (1980: 211) nooit het niveau van liefdadigheid overschreden. De
sociaal-economische situatie, van met name de hoofdstedelijke bevolking, was ronduit
zorgwekkend, hetgeen voor de Nederlandse regering aanleiding vormde een
onderzoekscommissie in te stellen.2

2

De Economische en Financiële Toestand der Kolonie Suriname. Rapport der Commissie
benoemd bij besluit van 11 maart 1911. Den Haag (Ook wel naar de voorzitter van de
commissie, Rapport Bos genoemd).
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De koloniale begroting vertoonde sedert 1866 een tekort. Door een jaarlijkse
fournering van subsidie door Nederland werd de begroting sluitend gemaakt. De
inkomstenbelasting (45%) vormde de belangrijkste inkomstenbron voor de koloniale
huishouding. Verhoging van de invoerrechten was een regelmatig voorkomend
verschijnsel om 's lands inkomsten te verhogen (Willemsen 1980: 165-181).
De financiële afhankelijkheid van Suriname ten opzichte van Nederland had tevens
repercussies voor de politieke verhouding. Vóór 1900 werd de politiek in Suriname
gedomineerd door de blanke bovenlaag die in de eerste plaats voor de plantersbelangen
op de bres stond. Vanwege het censuskiesrecht kon slechts een klein aantal kiezers
aan de verkiezingen deelnemen (0,5%, absoluut 200-300 kiezers). In 1901 werd de
census verlaagd waardoor het kiezerscorps werd uitgebreid. Weliswaar bleef het
aantal kiezers (nog geen 1%, absoluut circa 1000 kiezers) beperkt, maar de maatregel
had in zoverre consequenties dat een deel van de stedelijke Creoolse elite stemrecht
kreeg. De plantocratie verloor haar dominante positie in de Koloniale Staten ten
faveure van de stedelijke Creoolse elite. De politieke bewustwording van deze groep
manifesteerde zich in de opkomst van kiesverenigingen die als een soort
proto-politieke partij fungeerden. Vanwege het beperkte kiesrecht oefenden de
Creoolse volksklasse en de plattelandsbevolking geen politieke invloed uit.
Als gevolg van de financiële afhankelijkheid werd de koloniale begroting in Den
Haag vastgesteld. De Koloniale Staten konden enkel maar een kritisch oppositioneel
college zijn en werden volledig gedwarsboomd bij elke poging positief deel te nemen
aan het bestuur van het eigen land. Gouverneur Fock (1908-1911) beschouwde de
Koloniale Staten als een ‘remmende factor’ en vroeg zich af in hoeverre de
Surinaamse samenleving rijp was voor een vertegenwoordigend college.3 De houding
in Suriname omschreef de gouverneur als ‘Nederland zal wel voor alles zorgen’ en
hij vond dat ook de Koloniale Staten ‘duidelijk worde gemaakt dat dit niet blijvend
zoo kan zijn’.4
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verhouding tussen opeenvolgende
gouverneurs en de Koloniale Staten over het algemeen werd gekenmerkt door
spanningen en politieke strijd. Alle ‘gedelibereer’ en ‘gejeremieer’ van de Koloniale
Staten bleef volgens Helman (1995, dl 2: 13) slechts een schijnverto-

3
4

NA: Archief Ministerie van Koloniën (archief MvK), Geheim Archief 1900-1957, Brief van
de gouverneur aan de minister van Koloniën, 28 december 1909, Inv. nr. 117.
NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, Brief gouverneur aan de minister van
Koloniën, 18 maart 1910, Inv. nr. 119.
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ning. Volgens Johan Marcus5, een van de scherpste critici van het Nederlands beleid
ten aanzien van Suriname in die periode, werd door de opstelling van Nederland het
Surinaamse volk dat al ‘vrijwel zenuwloos was, nog meer ontzenuwd’ (1906: 16).
Sociaal-economische malaise en politieke frustratie bepaalden het klimaat in
Suriname rond 1910. Die situatie vormde voor Killinger een ideale voedingsbodem
om door middel van een staatsgreep het koloniaal bestuur omver te werpen en een
onafhankelijke republiek te vestigen. Tijdens zijn, nog te bespreken Europese rondreis
in 1908 en 1909, zou hij zijn blauwdruk voor de modelstaat na de machtsovername
verder uitwerken.

Killinger6
Frans Pavel Vaclac Killinger werd geboren in 1876 op een landgoed te Hodenyi in
Hongarije. Zijn vader was daar administrateur. Frans was voorbestemd priester te
worden, maar op het gymnasium voelde hij zich niet in de wieg gelegd voor dit ambt.
Het legeruniform sprak hem meer aan dan de priesterrok. Hij slaagde voor het
toelatingsexamen voor de officiersopleiding in Praag, maar vanwege financiële nood
moest hij deze opleiding staken. Hij werd vervolgens volontair bij de spoorwegen
en later opzichter in een spinnerij maar vond geen bevrediging in dit werk. In 1894
nam hij als vrijwilliger dienst in het Oostenrijks-Hongaarse leger waar hij een jaar
later werd bevorderd tot korporaal. Door onvoorzichtigheid met zijn dienstwapen
verwondde Killinger een collega-militair. Hoewel hij voor zijn onvoorzichtige
handelen werd veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, werd hij na de
gevangenisstraf te hebben ondergaan weer in militaire dienst opgenomen waar hij
het bracht tot officier van de administratie. In 1899 had Killinger meer dan genoeg
van het militaire leven. Hij nam ontslag en vatte met enkele vrienden het plan om
aan de zijde van de Transvaalse boeren in Zuid-Afrika te strijden tegen de Engelsen.
Op aangifte van Engelse wervers in Hamburg werd de groep door de politie
gearresteerd en na het betalen van een boete mocht Killinger doorreizen naar
Nederland. In november 1899 meldde Killinger zich in Harderwijk aan voor het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Hij werd

5

6

Johan Marcus was de oudste broer van Alexander Marcus (zie Beeldvorming). Johan Marcus
was redacteur-uitgever en sedert 1898 actief in het vakverenigingsleven. Hij was secretaris
van de in 1910 opgerichte Surinaamsche Volksbond. Van zijn hand verscheen in 1914 Een
blik in de toekomst waarin hij kritisch oordeelt over het beleid van het koloniaal bestuur in
Suriname.
Deze biografische gegevens zijn ontleend aan het procesverbaal Killinger, LADS: Akte van
Beschuldiging, februari 1911.
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wegens gezichtszwakte afgekeurd voor de Oost, maar goedgekeurd voor de West
als geëngageerd soldaat voor zes jaren bij de troepenmacht in Suriname.7 Killinger
kwam op 18 december 1899 in Suriname aan. Als militair was hij werkzaam in het
koloniale werfdepot. Reeds na enkele maanden kreeg hij enkele dagen celstraf
opgelegd omdat hij gedurende 46 uur zonder toestemming van de compagnie afwezig
was met medeneming van zijn bajonet. Hij voorzag dat de straf een smet zou
opwerpen op promotie binnen het leger en met instemming van de leiding van de
troepenmacht stapte hij in juni 1900 over naar het politiekorps als tijdelijk agent van
politie. Binnen dit korps maakte hij een bliksemcarrière. In vijf jaar tijd klom hij op
van agent van politie 3e klasse (1901), hoofdagent van politie (1902),
adjunct-inspecteur van politie (1904) tot inspecteur van politie (1905).8
Killinger stond bij zijn superieuren bekend als een uitstekende politieagent die
behalve moed en plichtsbetrachting een zeer grote ijver aan de dag legde. Bij zijn
superieuren was bekend dat hij van zijn geringe loon Franse en Engelse lexica en
boeken kocht om zich de twee vreemde talen aan te leren. De korpsleiding was dan
ook bijzonder met hem ingenomen.9
In 1906 trad Killinger in het huwelijk met een Surinaamse (Neumann). In juni
1907 vetrok hij met zijn vrouw met verlof wegens ziekte naar Europa. Hier wilde
hij verder studeren om vervolgens bij terugkeer te worden benoemd tot commissaris
van Politie, een functie waarvoor hij reeds bij de procureur-generaal had gesolliciteerd.
Ook zou hij trachten in Europa enkele van zijn uitvindingen te verkopen, zoals een
soort watergeschut, verwisselbare bekleding van uniformknopen en een nieuw type
legerlaarzen dat beveiliging bood tegen stof en water.10

Europese rondreis
Op zijn verzoek kreeg Killinger van het Ministerie van Koloniën in april 1908
toestemming om in het buitenland cursussen te volgen en het politiewezen te
bestuderen. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken werden daarop
introductiebrieven verzonden naar Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, België, Engeland
en Oostenrijk. Dankzij deze introductiebrieven werd Killinger door de
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Proces-verbaal Killinger, LADS: Akte van Beschuldiging, februari 1911.
NA: Archief MvK, Geheim Archief 1990-1957, Inv. nr. 121
NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, Brief minister van Koloniën aan de minister
van Buitenlandse Zaken, 16 juni 1910, Inv. nr. 121.
NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, Brief minister van Buitenlandse Zaken aan
de minister van Koloniën, 26 juli 1910, Inv. nr. 123.
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buitenlandse politiekorpsen en geheime diensten met egards ontvangen. In Zwitserland
en Duitsland volgde hij respectievelijk een cursus aan de krijgswetenschappelijke
faculteit en criminologie. De positie van ‘officier’ die hij fingeerde was echter niet
in overeenstemming met de bescheiden financiële verlofregeling van een inspecteur
van politie. In Berlijn woonde hij in een goedkoop pension en zijn Surinaamse
echtgenote kreeg een minder glorieuze rol toebedeeld. Zij moest als poetsvrouw in
hotel Esplanada werken om hun verblijf in Europa te bekostigen. In dit hotel verbleef
ook generaal Cipriano Castro, de even tevoren afgezette president van Venezuela,
met zijn familie. Van zijn vrouw vernam hij dat Castro vaak brieven op zijn tafel liet
slingeren. Zijn voorstel aan de Nederlandse gezantschapssecretaris om Castro door
zijn vrouw te laten bespioneren werd afgewezen. De Nederlandse regering
beschouwde Castro niet als een gevaar.
In Essen deed Killinger vergeefse pogingen om zijn uitvindingen te verkopen.11
In deze plaats raakte hij bevriend met een dr Heddaues en zijn blinde vrouw en met
juffrouw Dietzman, de gouvernante van deze familie tot wie hij zich ‘geestelijk’ zeer
aangetrokken voelde. Met beide vrouwen had hij frequent contact en de misstanden
in Suriname waren regelmatig onderwerp van gesprek. Hij vertelde over de fysiek
en geestelijk ongeschikte officieren die naar Suriname werden uitgezonden,
gedemoraliseerde soldaten die drinkebroers waren, de politie die niet deugde, de
welig tierende corruptie onder de ambtenaren, de onnodig grote sommen subsidie
die aan de herrnhutters en katholieken werden gegeven, het wanbeheer en de sociale
verwaarlozing.12 Killinger las zijn blinde vriendin voor uit Nietzsche, haar
lievelingsauteur. Naar aanleiding van discussies over politiek, sociale kwesties en
geloof besloot Killinger mevrouw Heddaues in te wijden in zijn plannen voor een
omwenteling in Suriname. Zij raakte enthousiast en zag in de plannen van Killinger
de vergeten en achterlijke Nederlandse kolonie omgetoverd worden in een tropisch
paradijs gebaseerd op sociale en pacifistische denkbeelden. Mevrouw Heddaues was
namelijk geporteerd van de ideeën van de Oostenrijkse barones Bertha von Suttner,
de ‘generalismo’ en vice-presidente van de internationale vredesbeweging, die in
1905 de Nobelprijs had gekregen voor haar inspanningen voor de wereldvrede. Von
Suttner inspireerde Alfred Nobel tot de stichting van de Nobelprijzen.
Mevrouw Heddaues overhandigde de ‘revolutionair’ uit Suriname alvast tien-
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Ibidem.
NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957. Brief van de gouverneur aan de minister
van Koloniën, 5 augustus 1910, Inv. nr 124.
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duizend mark voor zijn plannen. Zij bracht hem in contact met haar broer, Bruno
Tuerschmann, een theaterdirecteur die relaties had in de financiële wereld.
Tuerschmann was ook gecharmeerd van Killingers plannen en wilde met hem mee
naar Suriname. Killinger sprak van levensgevaar om hem af te laten zien van zijn
plan. Door bemiddeling van Tuerschmann kwam Killinger in contact met de bankier
Marlitt te Berlijn, die hem beloofde vijftigduizend mark te zullen verschaffen voor
het plan. Zijn beloning zou zijn dat hij medeoprichter zou worden van diverse
maatschappijen voor de ontginning van Suriname. Hij zou op 1 februari 1910 alvast
een bedrag van tienduizend mark voor Killinger in Suriname overmaken. Het
resterende bedrag zou op aanvraag direct beschikbaar zijn. Met de gift van mevrouw
Heddaues op zak had Killinger de inkomsten van zijn Surinaamse vrouw niet meer
nodig. Zij werd voor hem een blok aan het been en vervolgens in Duitsland gedumpt.
Met de sympathieke juffrouw Dietzmann (de gouvernante van mevrouw Heddaues)
bracht Killinger enkele ‘sommerfrische’ dagen door in een pension in Lauterberg.
Hier raakte hij vervolgens verliefd op de dochter van de pensionhouder, ene Clara
Doppelt. In september 1909 verloofde hij zich en trad ten slotte in november 1909
in Londen met haar in het huwelijk, terwijl hij nog niet officieel gescheiden was van
zijn Surinaamse vrouw. In Engeland was het in die jaren zeer eenvoudig te trouwen:
volstaan werd met een geboorteakte en enige dagen verblijf aldaar. Al in Lauterberg
had hij aan Clara bekend getrouwd te zijn.

Blauwdruk voor een modelstaat
Killinger had met mevrouw Heddaues in Essen uitvoerig gesproken over de inrichting
van de onafhankelijke republiek na de machtsovername. In de nieuwe modelstaat
had hij zichzelf de functie toebedacht van presidentdictator. Ten aanzien van de
politieke inrichting van de onafhankelijke staat ging hij uit van het principe van
eenvoud. Killinger zou regeren met de steun van twee Kamers van afgevaardigden.
Ministers achtte hij overbodig evenals ridderorden en medailles. Er zou een gezant
worden benoemd voor Europa en Amerika.
De nieuwe modelstaat moest zo eenvoudig mogelijk opzet worden. Een leger en
een vloot achtte hij overbodig. Wel zou de politiemacht worden uitgebreid en een
goede justitie worden ingevoerd. In sociaal-economisch opzicht had Killinger een
sterke rol toebedacht aan de staat. Zo zouden landbouw, handel, industrie en het
welzijn van de bevolking van staatswege flink worden gestimuleerd. Naast de
Surinaamse Bank zou er een tweede bank worden geopend. Hij wilde de Surinamers
goed drinkwater bezorgen. De waterverslindende gasfabriek zou worden gesloten
en Suriname zou moeten overschakelen op elektriciteit.
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Killinger had weinig op met de christelijke kerken die volgens hem niets anders
deden dan het gesubsidieerd verspreiden van bijgeloof. De overheidssubsidies aan
missie en zending zouden worden geschrapt. Het boeddhisme, waarmee hij door
mevrouw Heddaues in contact kwam, zou onder het nieuwe regime een bevoorrechte
plaats krijgen.13
Killinger was van plan Nederland voor het verlies van de kolonie schadeloos te
stellen en twijfelde er niet aan dat de Verenigde Staten en de Zuid-Amerikaanse
landen uit solidariteit een interventie van Nederlandse zijde zouden verhinderen. Hij
dacht op de internationale kapitaalmarkt honderd miljoen mark zonder veel moeite
te kunnen krijgen, waarvan vijfentwintig miljoen bedoeld was als compensatie aan
Nederland voor het verlies van de kolonie. Killinger had ook nog een ontwerp voor
een nieuwe vlag: een witte vlag met een groene ster ter vervanging van de Nederlandse
driekleur.14
Killinger liet zich bij zijn blauwdruk voor de modelstaat op een aantal punten,
wellicht om mevrouw Heddaues te paaien, inspireren door de pacifistische ideeën
uit het boek van de Oostenrijkse Bertha von Suttner Die Waffen nieder (1889).15 Dit
boek werd in vele talen vertaald. Tijdens zijn verblijf in Europa had hij een ontmoeting
met de pacifiste. Niet omdat hij gecharmeerd was van haar ideeën, maar vooral om
te onderzoeken welke internationale politieke contacten zij had die hij eventueel zou
kunnen gebruiken om een bloedige interventie van Nederlandse zijde te voorkomen.
Met Von Suttner sprak hij echter met geen woord over zijn plannen voor de coup
d'état.
Wanneer we zijn blauwdruk overzien dan valt op dar van een ideologische
onderbouwing geen sprake was. Deze was geen antikoloniale aanklacht en bevatte
geen voorstellen voor een radicale hervorming van de Surinaamse samenleving.

Medestanders
Terug in Paramaribo in december 1909 stelde hij zijn nieuwe vrouw voor als zijn
aangetrouwde nicht, ongelukkig getrouwd. Om niet van bigamie beschuldigd te
worden hing hij het verhaal op dat zijn echtgenote wegens ziekte in Europa was
achtergebleven en dat zijn ‘aangetrouwde nicht’ voor enige maanden was
meegekomen om tijdens de afwezigheid van zijn vrouw zijn huishouding te doen,
waarna zij verder zou doorreizen naar familie in Puerto
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LADS, proces-verbaal Killinger: Akte van Beschuldiging februari 1911.
Ibidem.
Een Nederlandse vertaling van dit boek verscheen overigens pas in 1925: De wapens neer.
Amsterdam: Minerva.
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Rico. In Paramaribo leefde Killinger een luxueus leven met de hem geschonken
tienduizend mark. Hij betrok een deftig gemeubileerd herenhuis. Om zijn omgeving
en superieuren zand in de ogen te strooien bazuinde hij rond dat hij voor de verkoop
van zijn uitvindingen zeventigduizend mark had ontvangen. Ook maakte hij bekend
op korte termijn ontslag uit politiedienst te zullen nemen en dat hij bezig was met
de aankoop van plantages voor de rubbercultuur. Door royaal geld en leningen uit
te delen wist Killinger mensen aan zich te binden en zich populair te maken. Zijn
royale levenswijze bracht hem spoedig in financiële problemen. De beoogde financier
van de revolutie, de bankier Marlitt, liet ondanks herhaaldelijk aandringen niets meer
van zich horen. Ondertussen dook in april 1910 vrij plotseling zijn wettige echtgenote
in Suriname op die hij in Duitsland had achtergelaten. Zij was door haar zusters
ingelicht over zijn levenswandel. Heel Paramaribo wist nu hoe de vork in de steel
zat. Een maand later diende zijn wettige echtgenote een eis tot echtscheiding in die
werd toegewezen.
De geldnood van Killinger groeide met de dag. Talrijke schuldeisers begonnen
hem het vuur aan de schenen te leggen. Op 30 april 1910 werd Killinger enigszins
uit zijn nijpende geldnood gered door overmaking van vijfduizend mark door
mevrouw Heddaues, die zich door de hartroerende brieven van Killinger had laten
overhalen nogmaals te helpen.16
In april 1910 maakte een Killinger een daadwerkelijk begin met het aanwerven
van medestanders voor de omwenteling. Op zeer voorzichtige toon besprak hij met
enkele agenten van zijn ploeg de slechte toestand in de kolonie, de algemene
ontevredenheid en het wanbestuur. Hij wakkerde zoveel mogelijk de ontevredenheid
aan. Hij wist zes medestanders17 voor zijn omwentelingsplan te winnen: Louis Arduin,
31 jaar en agent van politie 2e klasse, Johannis Arduin, 42 jaar en opzichter op een
houtzaagmolen, Willem Arduin, 40 jaar en schrijnwerker, Jatan, 49 jaar, agent van
politie 2e klasse, James Hughes, 34 jaar, agent van politie 3e klasse en Emile
Sporkslede, 34 jaar, agent van politie 2e klasse.
Er werden drie bijeenkomsten gehouden door de samenzweerders, de eerste (30
april) op het erf van Louis Arduin, de twee volgende (6 en 15 mei) bij
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LADS, proces-verbaal Killinger. Akte van Beschuldiging februari 1911.
Behalve de zes gearresteerde medestanders van Killinger, zijn nog andere personen benaderd
voor het omwentelingsplan. Zij hebben niet deelgenomen aan de drie geheime bijeenkomsten
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(hoofdagent).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

197
Killinger thuis aan de Gravenstraat. In deze paragraaf bespreek ik de beweegredenen
van Killingers medestanders.18
Louis Arduin was als agent de rechterhand van Killinger. Daarnaast was hij als
agent belast niet de controle over schoolkinderen en schoolbezoek. Ook in de
persoonlijke sfeer was hij goed bevriend met Killinger. In zijn vrije tijd deed hij vaak
boodschappen of huishoudelijk werk voor hem. Van Killinger ontving Louis soms
kleine geldelijke beloningen. In april 1910 bracht Killinger de achteruitgang van de
kolonie ter sprake en vertelde hem van zijn plannen voor de omwenteling in Suriname.
Arduin beloofde hem te zullen helpen. Op voorstel van Killinger besprak Louis
Arduin dezelfde maand nog het plan met zijn twee broers, Willem en Johannis die
bij ‘den grooten mijnheer’ moesten komen ‘voor zaken van algemeen belang’. Zowel
Johannis als Willem had enige aarzeling daar zij het een gevaarlijke zaak vonden.
Killinger wist beiden te overreden door te refereren aan de bestaande wantoestanden
in Suriname. Voorts vertelde Killinger dat hij een lening van vijfentwintig miljoen
dollars in Amerika zou kunnen sluiten om Suriname tot bloei te brengen. De revolutie
zou volgens Killinger geen mensenlevens kosten. De gebroeders Arduin ontvingen
op de eerste bijeenkomst honderd gulden van Killinger. De taak van Louis was om
de schildwacht bij de Marinetrap (gelegen naast Fort Zeelandia) te overrompelen en
met zijn helpers de gevangenis in bezit te nemen en een deel van de gevangenen in
vrijheid te stellen. Johannis Arduin was ervan overtuigd dat Killinger heel wat voor
Suriname zou kunnen doen. Hij had als taak om in eerste instantie op verschillende
punten van de stad ‘brand’ te roepen en vervolgens het telegraafkantoor te bewaken.
Willem Arduin moest vooraf 150 stokken bestellen en op de grote dag het
telefoonbureau te bezetten.
Jatan was Brits-Indiër van geboorte. Van 1878 tot 1886 had hij in Suriname als
contractarbeider gewerkt en was vervolgens teruggekeerd naar Brits-Indië. Via
Trinidad en Brits-Guyana, waar hij waarschijnlijk ook als contractarbeider werkzaam
was, belandde hij in 1898 weer in Suriname waar hij politieagent werd. Hij was zeer
gehecht aan Killinger van wie hij regelmatig geld kreeg toegestopt. Op de eerste
bijeenkomst kreeg Jatan van Killinger honderd gulden. Jatan was een weifelende
figuur die op de geheime bijeenkomsten nogal eens indutte. De taak van Jatan was
te zorgen voor de werving van tweehonderd Hindostaanse contractarbeiders op de
plantages Mariënburg, Zoelen en Alliance die de kern van Killingers strijdmacht
zouden moeren vormen. Op deze plantages was onder de contractarbeiders vanwege
de slechte werkomstandigheden en de lage lonen sprake van ontevredenheid. Eerdere
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opstanden aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
konden slechts met inzet van militairen worden bedwongen (De Klerk 1998: 139-143).
Killinger dacht deze ontevredenheid te kunnen uitbuiten voor zijn omwentelingsplan.
De door Jatan te rekruteren contractarbeiders zouden dienst doen als handlangers bij
de verovering van Fort Zeelandia. Na de staatsgreep zouden deze stoottroepen
bevorderd worden tot politieagent. Over de werkelijke plannen mocht Jatan geen
woord loslaten. Onder het voorwendsel van een Hindoe kerkdienst in de Combé (in
de omgeving van Fort Zeelandia) zou hij de plantagearbeiders naar de stad lokken
waarop Killinger dan 's avonds zou verschijnen en hen toe zou spreken om 's nachts
mee te helpen aan de uitvoering van zijn plan. Killinger zou de kerkdienst betalen
en de Hindostanen trakteren op rum en ganja [marihuana]. Dit laatste ontraadde Jatan
hem omdat zij dan volgens hem aan het moorden zouden gaan. Besloten werd het
maar te houden op eet- en drinkwaren.
James Hughes was door Louis Arduin aangezocht. Hughes onderschreef Killingers
beschouwingen over de toestand in Suriname en verwachtte van zijn plannen bloei
en welvaart voor de kolonie. Bij Hughes was sprake van ontevredenheid wegens het
uitblijven van promotie. Zijn taak was om in de nacht van de omwenteling met een
aantal anderen het hoofdbureau van politie te bewaken. Ook Emile Sporkslede, in
mei 1910 door Louis Arduin bij de zaak betrokken, was ontevreden over achterstelling
in promotie. Eerder had Killinger hem, toen hij in geldnood zat, honderd gulden
geleend voor zijn zieke vrouw. Sporkslede was ervan overtuigd dat Killingers plannen
een uitkomst zouden betekenen voor de kolonie.19
Uit de bespreking van de motieven van de medestanders komt het volgende beeld
naar voren. Zij kwamen bijna allen uit de lagere middenklasse. De persoonlijke
invloed van Killinger was een belangrijke factor bij de rekrutering van de
samenzweerders. De financiële gulheid en daarmee wellicht ook een financiële
afhankelijkheidsrelatie was ook een factor van betekenis in de relatie tussen Killinger
en de gerekruteerden. Zij waren allen ontevreden en voelden zich gesterkt (met
uitzondering van Jatan) door de latente vijandigheid van het armere volksdeel tegen
het koloniaal bestuur (Van Lier 1977: 271-2).

Het plan en de arrestatie
In de nacht van 25 op 26 mei 1910 zou de omwenteling plaats vinden. Killinger had
op die bewuste dag nachtdienst en dacht zijn manschappen door
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een krachtige toespraak te kunnen overhalen om mee te doen aan de coup. De
politieagenten zouden gebruik maken van de wapens op het politiebureau, terwijl de
civiele ‘revolutionairen’ het met de door Willem Arduin bestelde 150 stokken zouden
doen.
De strategische punten (het paleis van de gouverneur, de Surinaamse Bank en het
telegraaf- en telefoonstation) zouden worden bezet, waarna de aanval op Fort
Zeelandia zou plaatsvinden. De verovering van het fort leek Killinger een koud
kunstje. Door hard ‘brand’ [door Johannis Arduin] te schreeuwen en vuurwerk af te
steken kon het garnizoen in het fort in verwarring worden gebracht. Vervolgens zou
het overgrote deel van de militairen op de slaapzalen van het fort worden geïsoleerd
door de trap naar beneden af te breken. Ten slotte zou de munitievoorraad in de
Surinamerivier worden gedumpt. Na de inname van het militaire bolwerk zou
vervolgens de rest van de hoofdstad snel onder controle kunnen worden gebracht.
Met deze revolutionaire daden zou in de optiek van Killinger de laatste weerstand
dan wel gebroken zijn. Hij rekende erop dat veel soldaten naar hem zouden overlopen.
De nacht van de revolutie bleef echter uit. Een week eerder kwam het complot
aan het daglicht wegens ‘verraad’ door J.E. Schoonhoven, een gepensioneerde
politieman en op dat moment werkzaam als bakkersknecht. Hij was benaderd door
Louis Arduin en Hughes die hem meedeelden dat Killinger mannen nodig had voor
een gevaarlijke onderneming en dat hij daarmee tweeduizend gulden kon verdienen.
Daarna kreeg hij van Hughes vijfentwintig cent om een ‘bitter’ [drankje] te kopen.
Schoonhoven vertrouwde het zaakje niet en sprak er op 19 mei met pastoor Walle
van Boniface over die hem adviseerde zelf bij Killinger over deze kwestie navraag
te doen. Hierop nam Schoonhoven contact op met Killinger die hem meedeelde in
opdracht van de procureur-generaal te handelen. Schoonhoven moest van Killinger
flinke mannen aanwerven, ‘al waren het de grootste boeven of schurken’ en kreeg
vervolgens van Killinger een rijksdaalder.
Nog dezelfde dag nam Schoonhoven opnieuw contact op met pater Walle. Deze
rook blijkbaar onraad en adviseerde hem onmiddellijk de procureur-generaal op de
hoogte te stellen. Schoonhoven stelde het bezoek aan de procureur-generaal uit, maar
werd de volgende dag voor de tweede keer door pater Walle gesommeerd naar de
procureur-generaal te gaan. Schoonhoven deed dit waarop de procureur-generaal
onmiddellijk een onderzoek liet instellen.20
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Op 19 mei 1910 werd Killinger bij de procureur-generaal ontboden. Killinger trachtte
de ontdekking van het complot te voorkomen door te beweren dat hij personen had
aangeworven om een wapenhandel met Zuid-Amerikaanse landen te beginnen. Hij
werd vervolgens direct geschorst. Het daarop volgende onderzoek door de
procureur-generaal bracht het complot aan het licht. Vervolgens werden op 23 mei
1910 Killinger en zijn medestanders gearresteerd en naar Fort Zeelandia overgebracht.
Het proces tegen de beramers van de omwenteling zou ruim tien maanden (maart
1911) later plaatsvinden en genoot grote belangstelling bij de met name de
volksklasse. Er waren in totaal zeven zittingen nodig om tot een uitspraak te komen.
Op de dag van de eerste zitting vormde zich rond Fort Zeelandia, waar de
gearresteerden waren opgesloten, een menigte die hen luid toejuichte en bij de
rechtbank verschenen enkele duizenden belangstellenden die ‘leve Killinger’ riepen.
Killinger liet zich de grote publieke belangstelling graag aanleunen. Onderweg van
het fort naar de rechtbank en vervolgens toen hij uit het rijtuig bij de rechtbank stapte,
nam hij enkele keren de hoed voor de menigte af. Ook Louis Arduin werd door de
menigte hartelijk toegejuicht. Tot in de rechtszaal was herhaaldelijk het gejoel van
de menigte buiten te vernemen. Bij de zitting van 17 maart 1911 werd door
bewonderaars van Killinger, mogen we aannemen, de hulp van bovennatuurlijke
wezens ingeroepen om ten gunste van de beklaagden invloed uit te oefenen op het
oordeel van de rechter. Voor het gerechtsgebouw werden aangetroffen een jeneverfles
met inhoud, twee eieren, twee stukken rood en zwart katoen, akansa21 en ‘nog eenige
andere hocus pocus door bijgeloovige menschen gebracht’ (geciteerd in Findlay
1975: 26).
Tijdens het proces nam Killinger geen afstand van zijn ideeën. Hij was ervan
overtuigd dat geen verstandig mens zich tegen de door hem gestelde ‘force majeure’
zou verzetten en verweet Nederland de kolonie te verwaarlozen. Killinger verklaarde
dat hij met ijzeren hand moest ingrijpen om de toestanden te verbeteren. Niet door
evolutie, maar alleen door revolutie dacht hij de stervende kolonie te kunnen redden.
Volgens hem wachtte de Surinaamse bevolking, die hij als een kind beschouwde en
niet in staat achtte de grievenbehoorlijk tot uiting te brengen, op een Messias om
haar uit de banden te verlossen. Hij wilde van Suriname een modelstaat maken zoals
beschreven in Bertha von Suttners boek. Killinger nam alle schuld op zich, ook van
de medeverdachten.

21

Maïspudding in bananenbladeren gewikkeld. Akansa wordt als spijsoffer aan diverse goden
gebracht.
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De medeverdachten gaven aan dat zij sterk onder invloed van Killinger stonden in
wie zij een onbeperkt vertrouwen stelden. Louis Arduin zei dat Killinger over alle
agenten een ‘onweerstaanbare macht’ uitoefende. Intimidatie van zijn medestanders
was Killinger niet vreemd, of zoals de beklaagde Sporkslede voor de rechtbank
verklaarde: ‘Wie zich terugtrekt om mij te verraden, zal ik [Killinger] onschadelijk
maken of voor mijn voeten neerschieten’.22 Zij waren, met uitzondering van Jatan,
ervan overtuigd dat na de omwenteling Suriname tot grote bloei zou komen, bereid
zo nodig hun leven te offeren en er zeker van dat het plan niet kon mislukken.
Killinger had hen medegedeeld op meer dan tachtig militairen te kunnen rekenen.
Op de vraag van de president van de rechtbank of zij berouw hadden verklaarden de
drie gebroeders Arduin en Sporkslede nog steeds te geloven dat Killingers plannen
in het belang van de kolonie waren en dat de mislukking hun speet. Johannis en
Willem deelden wel mee niet meer voor een herhaling te vinden te zijn. Hughes
betuigde spijt en verklaarde verkeerd gehandeld te hebben. De rol van Jatan was
nogal dubieus. In de rechtbank hing hij de vermoorde onschuld uit en verklaarde hij
van de bijeenkomsten niet veel begrepen te hebben omdat hij gebrekkig Nederlands
sprak en er op bijeenkomsten in het Nederlands werd gesproken. Hij verklaarde dat
toen Killinger het omwentelingsplan ter sprake bracht, hij hem herhaaldelijk had
gewaarschuwd dat de Surinamers geen ‘vast woord’ hadden, bang waren en hem
zouden verraden. Jatan vertelde dat hij nooit ernstig van plan was geweest mee te
doen. Toen dit niet baatte staakte hij zijn verzet en antwoordde op alles ja en beloofde
de contractarbeiders voor de omwenteling aan te werven, terwijl hij zich had
voorgenomen dit niet te doen. Op vragen van Killinger over de werving tijdens de
geheime bijeenkomsten zei Jatan: ‘meneer, no frede’ [meneer, wees niet bang]. Uit
zijn verklaring blijkt dat hij een loopje had genomen met Killinger. Hij was
vastbesloten niet deel te nemen aan het plan en zich op de een of andere wijze door
vluchten of ziekte van verdere deelneming te onttrekken. Hierdoor werd hij in de
ogen van Killinger de grote verrader, omdat zonder diens geronselde ‘troepenmacht’
van de plantages de hele onderneming een ‘krankzinnigen werk’ zou zijn geweest.
Killinger was vanaf het begin overtuigd geweest van Jatans toewijding. Jatan had
speciaal gevraagd aan zijn zijde te mogen blijven om zo nodig Killinger met zijn lijf
te verdedigen. Over de weifelende houding van Jatan tijdens de geheime
bijeenkomsten dacht Killinger dat de ‘gewone achterdochtigheid der Koelies Jatan
zoo deed spreken’.23
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LADS: proces-verbaal Killinger; verhoor van de beklaagde Sporkslede, juli, oktober en
december 1910.
LADS: proces-verbaal Killinger; Akte van Beschuldiging, februari 1911.
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De advocaat van Killinger wees in zijn verdediging op een aantal ‘verzachtende’
omstandigheden, zoals zijn frustratie om in het korps hogerop te komen, een poging
met een ‘ondeugdelijk middel’ en verklaringen van geneesheren over de
geestestoestand van Killinger. Het ‘ondeugdelijk middel’ betrof Killingers
amateuristische omwenrelingsplan dat volgens zijn verdediger nauwelijks kans van
slagen had. Rond 1910 kende de Nederlandse troepenmacht en het politiekorps in
Suriname een sterkte van respectievelijk driehonderd man en tweehonderdvijftig
agenten (Benjamins & Snelleman 1981: 420-28, 576). Killinger was slecht op de
hoogte van de bewaking en de verdediging van Fort Zeelandia. In dit fort bevonden
zich gewoonlijk ongeveer honderd vijftig man. Volgens de kazernecommandant,
Hirschmann, was het plan van Killinger niet hersenschimmig, maar had het in zijn
optiek geen kans van volledig slagen. Om de kazerne te kunnen overrompelen had
Killinger volgens de kazernecommandant tweehonderd met geweren gewapende
manschappen op de been moeten brengen in plaats van met stokken bewapende
‘revolutionairen’. Hirschmann ontkende niet dat er sprake was van enige
ontevredenheid onder de militairen, maar volgens hem vond men de grootste
mopperaars onder de ‘inheemse’ militairen. Hij achtte het evenwel uitgesloten dat
deze militairen zich zouden laten overhalen voor het Killinger-complot. Hirschmann
was dus geen moment ongerust geweest over Killingers revolutie. Naar zijn mening
was ‘één enkel salvo voldoende... om een opstand hier uit elkaar te jagen’.24
Op de terechtzitting van 17 maart 1911 verklaarden drie medici in Suriname dat
zij Killinger vóór zijn vertrek naar Europa in juni 1907 hadden behandeld. Zij
typeerden hem als een ‘zenuwlijder’. Daarnaast was er de verklaring van dr Schindler
te Zürich die Killinger in september 1907 in consult had. Hij constateerde bij Killinger
een ‘paranoischen’ toestand grenzend aan ‘psychische afdwaling’. Ten slotte
verklaarde dr Salomon te Berlijn dat hij Killinger in 1908 tijdens zijn verblijf in deze
plaats had behandeld. Hij noemde zijn geestestoestand ‘tropenkolder’.25
Op 3 april 1911 werden Killinger en zijn zes medestanders schuldig bevonden aan
‘samenspanning die de verandering van de regeering ten doel heeft’. Het vonnis
luidde de doodstraf die enkele weken later werd veranderd in gevangenisstraf: voor
Killinger vijf jaar dwangarbeid in Nederland; Louis Arduin, Jatan, Hughes en
Sporkslede kregen tweeënhalf jaar gevangenisstraf en Johannis en Willem Arduin
kregen twee jaar. Op 20 april 1911 werd Kil-
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NA: AKGGS 1885-1938, Verbaal 12, verklaring van de kazernecommandant, 17 maart 1911.
Ibidem.
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linger met stille trom met de ‘Prins Maurits’ overgebracht naar de gevangenis in
Amsterdam. Het bestuur wilde hoe dan ook voorkomen dat opnieuw een menigte,
zoals tijdens het proces, zich zou verzamelen maar nu om afscheid te nemen van
‘hun revolutionair’.
Opvallend is dat in de Koloniale Staten de ontdekking van het complot, de arrestatie
van en het proces tegen de beramers van de omwenteling nauwelijks onderwerp van
gesprek is geweest; ‘over dit complot behoeft geen woord verspilt te worden. Het
was in zichzelf veroordeeld’, aldus het Statenlid Van Ommeren tevens hoofdredacteur
van De West.26 Het enige wat opvalt is dat enkele Statenleden de affaire aangrepen
om de bekende grieven weer naar voren te brengen: hoofdambtenaren die zich als
halfgoden gedroegen en de beknotting van de rechten van de Koloniale Staten.27
Ook in Den Haag leidde de ontdekking van het complot niet tot opschudding. Niet
de West-Indische gebiedsdelen maar Nederlands-Indië bepaalde de koloniale agenda
in Nederland. De debatten in de Tweede Kamer bij de vaststelling van de koloniale
huishoudelijke begroting van Suriname richtten zich vooral op bezuinigingen.28 Op
schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Patijn (Liberale Unie) antwoordde de
minister van Koloniën (de Waal Malefijt) dat het complot in geen enkele opzicht
beschouwd kon worden als een uiting ‘van den geest der bevolking, die in al haar
onderdeelen over het algemeen tevreden en rustig is’.29
De ontdekking van het plan leidde beslist niet tot paniekreacties bij het Koloniaal
Bestuur. In zijn verslag aan Den Haag schreef de gouverneur dat het ‘niet valt te
ontkennen dat het geheele plan iets fantastisch vertoont’.30 De gouverneur noemde
de geest onder de bevolking bijzonder goed, vond dat de bevolking geen reden had
om over het Nederlandse gezag te klagen en dat zij blijk gaf van een grote gehechtheid
aan HM de Koningin, ‘zelfs van zijden die gewoon zijn nog al oppositie te voeren
tegen belastingen en ander maat-
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Verslag Handelingen Koloniale Staten van Suriname (VHKSS) 1910-1911. Zitting van 2
mei 1911.
Ibidem.
Zie Handelingen der Staten Generaal, 2e Kamer 1910-1911, Vergadering van 23 december
1910: vaststelling van de koloniale huishoudelijke begroting van Suriname.
Handelingen der Staten Generaal, 2e Kamer 1909-1910, Aanhangsel Vel 30 en Handelingen
der Staten Generaal, 2e Kamer 1910-1911, Aanhangsel Vel 2.
NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, Brief gouverneur aan de minister van
Koloniën, 28 mei 1910, inv. nr. 121; Brief van de gouverneur aan de minister van Koloniën.
Inv. nr. 125.
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regelen van het Bestuur, wordt nu getoond dat men het Nederlandsch bestuur op prijs
stelt en dat men dan ook van dergelijk soort complotten absoluut niets wil weten’.
Wel wees de gouverneur op een ‘groote onvoorzichtigheid’ om een uit Hongarije
afkomstige militair die in het verleden desertie had gepleegd, bij de politie in dienst
te nemen en hem in zeer korte tijd buitengewone promotie te laten maken. ‘Dergelijke
vreemde avonturiers’ moesten er volgens de gouverneurbij de politie niet in dienst
zijn.31
Van bestuurszijde werd wel een circulaire uitgevaardigd aan schoolhoofden waarin
werd aangedrongen om de jeugd er telkens op te wijzen dat gehoorzaamheid aan de
wetten van de kolonie en plichtsbetrachting ‘eene der voornaamste maatschappelijke
deugden is’. In deze circulaire werd verder gesteld: ‘Vele kinderen horen uit de mond
van ouderen dat het jammer is dat het plan van Killinger niet is gelukt en moet van
de kant van de onderwijzers alles gedaan worden ...om de slechte gevolgen weg te
nemen van hetgeen de kinderen van anderen horen’.32 In Den Haag was men slechts
geïnteresseerd in de vraag in hoeverre Killinger in Duitsland mogelijk contacten had
gehad met de ex-Venezolaanse president Cipriano Castro. Castro had zich in 1889
met geweld van de macht in Venezuela meester gemaakt en zichzelf tot president
uitgeroepen. In 1905 kwam hij in conflict met de Nederlandse regering toen Venezuela
dertig procent hoger invoerrechten hief op goederen afkomstig van Curaçao en Aruba.
Dit handelsconflict escaleerde in 1908 toen Nederlandse oorlogsschepen enkele
Venezolaanse kustvaartuigen in beslag namen. In dat jaar ook reisde Castro naar
Duitsland om daar een medische behandeling te ondergaan. In Berlijn verbleef hij,
zoals eerder gesteld, in hetzelfde hotel als het echtpaar Killinger. Vervolgens brak
in Venezuela in 1908 een opstand uit die een nieuwe president aan de macht bracht.
Castro sleet zijn laatste levensjaren in Europese ballingschap. Een onderzoek door
het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken naar een mogelijke connectie
tussen Castro en Killinger in Duitsland wees uit dat hiervan naar alle
waarschijnlijkheid geen sprake kon zijn.33 Later kwalificeerde de minister van
Koloniën aan zijn collega van Buitenlandse Zaken de hele affaire als ‘Surinaamsche
overdrijverij’ en werd Killinger bestempeld als een ‘door eerzucht in razernij vervallen
zenuwlijder die het wanhopige plan heeft beraamd om zich te wreken over zijn
teleurgestelde verwachtingen’. Die teleurstelling had volgens de minister
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NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, Brief gouverneur aan de minister van
Koloniën, 28 mei 1910, inv. nr. 121.
VHKSS 1910-1911. Zitting van 2 mei 1911. Mededeling van het Statenlid Smit
NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, Inv. nr. 121.
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van Koloniën betrekking op het feit dat hij was gepasseerd bij de benoeming van
een nieuwe commissaris van Politie en nieuwe hoofdinspecteur.34

Beeldvorming
In contemporaine bronnen is er over het algemeen weinig appreciatie voor Killingers
revolutie. Gelet op het vaak repressieve karakter van het koloniaal bestuur in de
koloniën is dit op zich niet onlogisch. Critici pasten over het algemeen zelfcensuur
toe zeker als het gaat om revolutionaire of antikoloniale ideeën of activiteiten.35
De kwalificatie ‘revolutie of revolutionaire beweging’ vond de behoudende
Lutherse dominee Boers ‘nonsens’ en hij beschouwde de massa van de bevolking te
veel als kind, kinderlijk en kinderachtig: ‘...in deze kolonie is geen reden voor welke
opstand dan ook’ (Boers 1911: 6, 18). Boers vond niet de armoede het probleem
maar de mentaliteit van de bevolking; ‘laat er een leest zijn, vertoon iets op straat.
En 't volk is vroolijk, vergeet alle dingen’ (ibidem: 4). De ellende van de bevolking
schreef de dominee toe aan het concubinaat als gevolg waarvan men geen
verantwoordelijkheid tot opvoeding en arbeid voelt. Hij pleitte dan ook voor ‘zedelijke
verheffing’ van het volk. De humorist Jansen noemde de plannen van Killinger c.s.
erger dan de kwaal: 'k heb mee'lij met Killinger, 'k heb mee'lij met 't plan, medelij'
met d'Arduins, medelij' met Jatan, Dan geen stokken, geen dekens, dat is nul op 't
request (1911: 8). Ook bij Alexander Marcus, drukker en gelegenheidsdichter, is er
weinig sympathie voor Killinger wiens daden hij bestempelt als ‘arglistig, vol
bedrieglijkheden’ (1910: 16).
Rudolph Worst, sociaal-democraat en bestuurslid van de in 1910 opgerichte
Surinaamsche Volksbond, was de enige die heilig geloofde in de revolutionaire
intenties van Killinger. In een in 1911 uitgegeven brochure getuigt hij haast van een
adoratie voor de revolutionair Killinger: ‘...Killinger possessed
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NA: Archief MvK, Geheim Archief 1900-1957, brief minister van Koloniën aan de minister
van Buitenlandse Zaken 16 juni 1910, Inv. nr. 121.
Illustratief in dit verband is de verklaring van de Surinaamse sociaal-democraat Rudolph
Worst in De Surinaamsche Bode. Hij gold als een bewonderaar van Killinger en had naar
aanleiding van het Killingercomplot in maart 1911 een lezing gehouden met als titel Evolutie
of Revolutie. Daarop verkondigde een journalist dat Worst zich had uitgesproken voor een
revolutie. Worst haastte zich op nogal dubbelzinnige wijze te verklaren dat hij niet geloofde
in ‘eene revolutie in Killingeriaanschen zin of eene revolutie tegen eenige regeering, maar
toch in de revolutie evenals in de evolutie’ (De Surinaamsche Bode, 8 april 1911). Blijkbaar
was zijn verklaring in de krant bedoeld om het Koloniaal Bestuur niet tegen de schenen te
scheppen.
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a prevailing inexhaustible optimism, just like the men of the great Revolution, who
were filled with enthousiasm, hope and assurance to overflowing. Like them Killinger
was firmly convinced that he possessed unfailing means for ensuring happiness to
the Surinam people. There was a youthfulness of hope and illusions, a delight in the
outlook into the future, which is remarkable with Killinger. I therefore fully believe
that it was Killinger's sole and only desire to make a republic of this country without
any by-ends or interested motives’ (Worst 1911: 75-6).
De in die periode verschijnende kranten (De West, De Surinamer en De
Surinaamsche Bode) waren unaniem in hun veroordeling van het complot. Op zich
is dit ook niet vreemd. De kranten vertolkten in de regel de opinie van de gevestigde
burgerij. De hoofdredacteuren waren nier zelden ook lid van de Koloniale Staten.
De West vroeg zich af of Killinger over zijn volle geestelijke vermogens beschikte
en sprak van een duidelijke hang naar grootheidswaanzin (27 mei 1910). Deze krant
wees een veroordeling van de verdachten af. Killinger werd ontoerekeningsvatbaar
geacht en zijn medeverdachten gekwalificeerd als mensen ‘van beperkte ontwikkeling’
(24 maart 1911). De levendige toejuiching van de coupplegers door de menigte
tijdens het proces in 1911 schreef De West toe aan de ‘gegronde’ ontevredenheid
onder de bevolking; ‘In dit opzicht moge deze droevige zaak een waarschuwing zijn
voor het Bestuur’, aldus het commentaar in De West (24 maart 1911).
Van de drie genoemde kranten voerde het katholieke blad De Surinamer een
anti-Killinger hetze waarbij Killinger als een psychopaat werd beschreven. Bekend
is spotliedje (De Surinamer 14 maart 1911) waarin de beramers van de coup werden
voorgesteld als lieden die geen al te beste bedoelingen hadden:
‘Swiet', swiet' pedaal
Killinger mek' kabaal
Jathan wan' kapitaal
Schoonhoven broko a kabaal
Ma toch a no kisi medaal’

Vert. [Heerlijk, lekker pedaal]
[Killinger veroorzaakte kabaal]
[Jatan wilde geld zien]
[Schoonhoven maakte een eind aan het
kabaal]
[Maar kreeg toch geen medaille.]

De Surinaamsche Bode gold als de spreekbuis van de kleine burgerij en sprak van
de ‘would-be-helden en arme zondaren’ (15 maart 1911). Deze krant benadrukte de
morele gevolgen van het omwentelingsplan: ‘De daad van Killinger heeft voor het
eerst het denkbeeld van revolutie in onze kolonie post doen vatten. Zoo is ook in
andere landen het begin geweest. Wat nu rumoer is, kan dan oproer worden’ (1 juni
1910). In tegenstelling tot de De West en De Surinamer was De Surinaamsche Bode
kritisch ten aanzien van de rol van het kolo-
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niaal bestuur en de Nederlandse regering. Valois Smith, redacteur van deze krant en
vakbondsleider, schreef dat Killinger bij het slagen van zijn plannen van zijn plan
steun bij een deel van de volksklasse zou hebben gehad wegens haar ‘stillen haat’
tegen het Hollands bestuur (28 mei 1910). De Surinaamsche Bode eiste bij zowel
het koloniaal bestuur als bij de Nederlandse regering kritisch zelfonderzoek: ‘te
onderzoeken in hoeverre zij reden tot zulk een ongewenscht optreden hebben
gegeven.... opdat het moederland precies wete, wat er zooal in de diepte des harten
van de bevolking omgaat’ (12 april 1911). Met uitzondering van het Algemeen
Handelsblad was er in de Nederlandse pers nauwelijks aandacht voor het
Killinger-complot. Deze krant sprak van een ‘opmerkelijke onverschilligheid’ in
Nederland en typeerde Killinger als een ‘idealistische politieke misdadiger’ (Algemeen
Handelsblad, 27 april 1911)
In de moderne historiografie bestaat geen eenduidig beeld van Killinger en zijn
revolutie. De reacties variëren van sympathie tot afwijzing. Hoewel Blatz (1955)
Killinger niet als een nationale held beschouwt, zag hij in diens omwentelingsplan
wel een zucht naar onafhankelijkheid en vrijheid. Killinger legde in de optiek van
Blatz de eerste kiemen voor de onafhankelijkheidsgedachte sn Suriname. Lagerberg
(1989: 86) ziet in het complot het eerste teken van een nationaal bewustzijn, terwijl
Buddingh' (1999: 234) Killinger beschouwt als de tolk van de alom gevoelde
frustraties die bij de kleinburgerij en volksklasse veel sympathie had. Hira (1982:
256-7) beschouwt het complot niet als een plan voor een revolutie, maar echter wel
als een vonk in een kruitvat. Hij ziet in het omwentelingsplan de eerste kiemen in
de strijd tegen het Nederlands kolonialisme. Impliciet ziet Hira in Killinger meer de
antikolonialist dan de revolutionair. Volgens deze auteur (ibidem: 260-1) is het
complot van Killinger ten onrechte ‘als een domme door een psychopaat geleide
waanidee de geschiedenis ingegaan’, waarmee in zijn optiek een massabeweging in
de vergetelheid is geraakt. Er zou volgens hem een revolutie voor nodig zijn om
Killingers rol in de strijd tegen het kolonialisme in het verwrongen geheugen van de
massa's recht te zetten.
Samson (1961: 2) typeert Killinger als een persoon met een ‘suggestieve
persoonlijkheid’ die op zijn ‘minder ontwikkelde’ ondergeschikten dank zij zijn
beminnelijk optreden en zijn bereidheid om financieel te helpen invloed kon
uitoefenen. Van Lier (1977: 270) oordeelt uitermate negatief over de persoon
Killinger. Volgens hem vertoonde Killinger vele trekken van een psychopaat die
naar roem en een voorname plaats in de maatschappij streefde. Killinger gaf zich
volgens Van Lier over aan dromen van grootheid. Eerstgenoemde vergeleek zichzelf
met Napoleon en Alexander de Grote en had op zijn lessenaar een gipsbeeldje van
Napoleon staan. Tijdens zijn Europese reis had hij
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in Parijs het graf van Napoleon bezocht. Zelfs de huismeid mocht het gipsbeeldje
niet afstoffen omdat hij het als zijn God beschouwde.
Van Lier geeft een psychologische verklaring voor verschijnselen als het
Killinger-complot. Hij ziet deze als een ‘uitvloeisel van onbewust driften en gevoelens
van het volk’. In Suriname, aldus Van Lier (1977: 255-6), was een groot gedeelte
van de bevolking als gevolg van de economische crisis en racisme blootgesteld aan
grote frustratie. Hierdoor bestond er een vruchtbare bodem in de volksmassa voor
agressieve driften.36
Scholtens en Helman nemen een tussenpositie in. Scholtens (1986: 43-4) beschouwt
de plannen van Killinger als sociaal gemotiveerd en gericht op de vooruitgang van
de lagere klasse maar constateert wel de afwezigheid van een massabeweging en
politieke leiding. Volgens Helman (1995, deel 2: 28) had Killinger wel ‘gezonde
bedoelingen’ maar was deze nier vrij van neurotische karaktertrekken.

Tot slot: revolutionair of operettefiguur
Onvrede is een constante in de (koloniale) geschiedenis van Suriname. Aan het begin
van de twintigste eeuw was er voor de volksklasse de sociaal-economische
uitzichtloosheid. Voor de middenklasse was er afwezigheid van politieke invloed in
het bestuur van het land en uitsluiting van hogere functies in het koloniaal
bestuursapparaat.
Killingers loopbaan, geestestoestand, amateurisme bij de uitvoering van zijn
plannen, medestanders, financiële problemen en opportunisme bevestigen bepaald
nier het beeld van een revolutionair of antikoloniaal. Zijn loopbaan vertoont een
nogal avonturistisch karakter. In Suriname zag hij zich gedwarsboomd in zijn carrière.
Over zijn geestelijke toestand rijzen er sterke twijfels. Of er oorzakelijk verband
bestaat tussen zijn frustratie als gevolg van zijn ‘mislukte’ carrière in het politiekorps
en zijn geestelijke toestand is onduidelijk. Door de verdediging zijn verklaringen
van medici aangehaald om Killinger ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Uiteraard
is voorzichtigheid geboden bij de verklaringen van de getuigen à decharge. Hun
verklaringen leveren wel enkele onomstotelijke feiten op die bij Killinger het beeld
van ‘psychisch labiel’ plausibel maken.
Wat samenhangt met de psychische labiliteit bij Killinger is het amateurisme bij
de planning van zijn nacht van de revolutie. Het moet uitgesloten worden geacht dat
hij met zijn met stokken bewapende ‘revolutionaire garde’ Fort

36

Van Liers psychologische verklaring betrof niet alleen het Killinger-complot, maar ook de
opstand van de Para boeren in 1891 en het oproer in 1931 en 1933.
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Zeelandia had kunnen innemen. Killinger heeft in zijn plannen geen rekening
gehouden met de resterende legermacht in de districten. Hij nam voetstoots aan dat
Nederland zich zou neerleggen bij het verlies van de kolonie en hield dan ook geen
enkele rekening met een eventuele aanval van Nederland.
Bij zijn medestanders vormde ideologische betrokkenheid bij de ‘zaak’ geen
belangrijke moverende reden. Er was eerder sprake van een financiële
afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de leider van de revolutie. Killinger heeft
de financiële schenkingen (totaal vijftienduizend mark) van mevrouw Heddaues voor
de revolutie ten eigen bate gebruikt. Terug van zijn verblijf in Europa leefde Killinger
op grote voet en raakte vrij snel in de schulden. Het lijkt mij geen coïncidentie dat
hij zijn plannen smeedde (april 1910) in een periode dat schuldeisers hem het vuur
na aan de schenen legden. Killingers financiële handel en wandel bevestigen het
beeld vaneen avonturier.
Behalve avonturistisch was Killinger in zekere zin ook opportunistisch. Zo dweepte
hij met enkele pacifistische ideeën van Bertha von Suttner om daarmee geld los te
krijgen van mevrouw Heddaues die zijn revolutie moest financieren. Ook uit het
contact met Von Suttner blijkt Killinger opportunisme. Voorts is bekend dat hij na
zijn vrijlating geprobeerd heeft, in het vuur van de Eerste Wereldoorlog, tevergeefs
dienst te nemen in het Duitse leger en dat van de Donau-monarchie. Toen dat niet
lukte wendde hij zich tot de Ottomanen waar hij wel succes had. Killinger bekeerde
zich tot de islam en bracht het in het Turkse leger tot cavalerieofficier. Hij overleed
in dat land in 1936 (Findlay 1975: 63).
Mijn conclusie is dat Killinger beslist niet als eer vertolker van de onvrede in
Suriname aan het begin van de twintigste eeuw moet worden beschouwd. Hij stond
niet bepaald vriendelijk tegenover de Surinaamse bevolking die hij wilde ‘bevrijden’.
In een interview na zijn (voortijdige) vrijlating in 1914 zei hij: ‘maar de plotselinge
afschaffing van de slavernij [....] is een weelde die de negers niet konden dragen. En
nu is er een tweede weelde, die ook te groot voor hen is: het onderwijs. Er is leerplicht
[....] Maar 't onderwijs is heelemaal theoretisch. De zoon van een waschvrouw leert
misschien Fransch en Engelsch en voelt zich nu veel te groot voor handenarbeid’.37
Zijn omwentelingsplan heeft veel weg van het optreden van een operettefiguur
van een mislukte revolutie in de Latijns Amerikaanse traditie dan van een revolutionair
of antikoloniaal. Van enige ideologische movering in revolutionaire of antikoloniale
zin is bij hem geen sprake. Om die reden kan Kil-

37

Het interview werd door een journalist van het Algemeen Handelsblad afgenomen en
gepubliceerd in De West. 20 februari 1914.
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lingers coup d'état beslist niet als een revolutionaire of antikoloniale daad worden
opgevat. Killinger was een in financiële nood verkerende geestelijk labiele en
gefrustreerde man die gebruikmakend van de heersende onvrede onder de bevolking
op nogal amateuristische wijze een greep naar de macht wilde doen. De vraag in de
inleiding of de wereld met het mislukken van Killingers revolutie een mooi ideaal
misliep moet dus ontkennend worden beantwoord. Dat sommigen in hem wel de
antikoloniaal of revolutionair zien lijkt mij ingegeven door ideologische
vooringenomenheid.
Hoewel enkele duizenden personen uit de volksklasse Killinger voor het
gerechtsgebouw toejuichten, is het zeer de vraag of zij in hem een Messias,
revolutionair of antikoloniaal zagen.38 Het was eerder het spektakel dat hun op de
been bracht en de sympathie voor de man die het had aangedurfd het koloniaal bestuur
de ‘stuipen op het lijf’ te jagen, dan zijn revolutionaire plannen. Het is dan ook niet
opvallend dat er vanuit de volksklasse geen acties of protesten zijn geweest tegen de
arrestatie en veroordeling van de ‘revolutionairen’. De stemming onder bevolking
was meer antibestuurlijk dan antikoloniaal of anti-Nederland. Na het proces ging de
bevolking weer over tot de orde van de dag. Voor velen uit de volksklasse betekende
dit het hoofd boven water zien te houden in de sociaal-economische malaise.
De ontdekking van het complot had wel politieke repercussies. Aanvankelijk leidde
het, weliswaar kortstondig, tot een zekere politisering van de lagere middenklasse,
maar ruim twee decennia na 1910 kon worden gesproken van politieke windstilte.
In april 1910, een maand vóór de ontdekking van het Killinger-complot, werd de
Surinaamsche Volksbond39 opgericht. Zij had als doel de ‘zedelijke opheffing’ van
de bevolking, strijd tegen onrecht en achter-

38

39

Van de president van het Hof van Justitie, Heylidy, is de anekdote bewaard gebleven dat hij
naar aanleiding van de mensenmassa voor het Hof tijdens het Killingerproces zich tot een
van zijn medeleden op zachte toon, maar voor ieder hoorbaar zei: ‘wist jij dat er zoveel
leeglopers in Suriname waren? (geciteerd in Samson 1961: 10).
Al aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kende men in
Suriname vakverenigingen, zoals de Christelijke Onderwijzersbond (1892), het Surinaamsch
Onderwijsgenootschap (1895), de Surinaamsche Schildersvereeniging (1908), de
Surinaamsche Britsch-Indiërs Bond (1911) en de Sjouwersbond (1912). Deze vakverenigingen
kunnen als voorlopers van moderne vakorganisaties worden beschouwd en hadden als
belangrijke kenmerken een gebrek aan continuïteit en vage grenzen tussen vakbond,
personeelsvereniging en sociale vereniging (Campbell 1987: 54-5). De in 1910 opgerichte
Surinaamsche Volksbond was de eerste organisatie met een politiek program en was de
voorloper van de Surinaamsche Volksbond die in 1931 nieuw leven werd ingeblazen. In
datzelfde jaar zou deze volksbond overgaan in het Surinaamsche Werkloozen Comité.
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stelling van de bevolking en het streven naar uitbreiding van het kiesrecht ten gunste
van de lagere volksklasse. Na de ontdekking van het complot raakte deze bond
politiek actief door het organiseren van lezingen die geregeld door circa tweehonderd
personen werden bezocht. Een jaar later werd echter nauwelijks meer iets van deze
Volksbond vernomen. Ook van de kiesverenigingen die in 1908 werden opgericht
viel na deze periode weinig meer re bespeuren. Zowel in de leiding van de opkomende
vakbonden als in de kiesverenigingen speelden leden van de Creoolse stedelijke elite
vanouds een prominente rol. Niet uitgesloten dient te worden dat deze elite ongaarne
een gepolitiseerde volksklasse zag opkomen die een bedreiging voor haar
geprivilegieerde positie in de koloniale samenleving zou kunnen betekenen. Hiermee
dreigde zij tussen hamer (koloniaal bestuur en Nederlandse regering) en aambeeld
(een gepolitiseerde volksklasse) terecht te komen. Als gevolg hiervan werd twee
decennia lang de houding van deze stedelijke elite gekenmerkt door een
gedepolitiseerde opstelling. Pas een verheviging van de crisissituatie in Suriname
aan het begin van de jaren dertig als gevolg van de economische wereldcrisis leidde
tot een politisering van brede lagen van de bevolking. Vakbondsleiders uit de
volksklasse wierpen zich op als de nieuwe vertolkers van de onvrede onder bevolking.
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Ellen Bal & Kathinka Sinha-Kerkhoff
Hindostaanse Surinamers en India: gedeeld verleden, gedeelde
identiteit?
Dit jaar herdenken Surinaamse en Nederlandse Hindostanen 130 jaar emigratie uit
India en in maart 2003 bracht de Surinaamse president Venetiaan een officieel
staatsbezoek aan India om de economische en culturele betrekkingen te verstevigen.1
De Hindostaanse gemeenschap (in Suriname en Nederland) telt ongeveer 300.000
zielen, maar maakt tegelijkertijd deel uit van een diaspora van wel twintig miljoen
mensen, overzeese Indiërs of Non-Resident Indians (NRI) en personen van Indiase
origine of People of Indian Origin (PIO). De Indiase overheid toonde nooit veel
belangstelling voor de Indiase diaspora, maar sinds kort is het tij gekeerd. In haar
nieuwe visie beschouwt zij de diaspora, op basis van de gedeelde afkomst en de
gedeelde Indiase identiteit, als een verlengstuk van de Indiase natie.
In dit artikel onderzoeken wij de veranderingen in de Indiase koloniale en
postkoloniale percepties van de Indiase natie en de Indiase emigranten. Vervolgens
stellen wij de vraag hoe het huidige Indiase discours van de natie en de diaspora zich
verhoudt tot ideeën vanuit de Indiase diaspora zelf.

1

Het onderzoek maakt deel uit van een lopend onderzoek getiteld ‘A Diaspora Coming Home?
Overseas Incians re-establishing links with India.’ Dit project wordt gefinancierd door
WOTRO/NWO en uitgevoerd door Kathinka Sinha-Kerkhoff en Alok Den Singh. Ellen Bal
werkt nauw samen met Sinha-Kerkhoff. Haar veldwerkbezoek aan Suriname werd financieel
mogelijk gemaakt door WOTRO/NWO en de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit artikel is
een bewerking van een paper dat wij hebben gepresenteerd over de relatie India-Surinaamse
Hindostanen. Onze participatie aan de conferentie in Heidelberg werd financieel mogelijk
gemaakt door het VU Fonds en het IISG (Bal en Sinha-Kerkhoff 2002).
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Wij bespreken hoe de officiële visie op de overzeese Indiërs in de twintigste eeuw
is veranderd en welke ontwikkelingen de relatie van de diaspora met India in dezelfde
periode heeft doorgemaakt. Daarnaast onderzoeken wij of de Indiase diaspora van
NRI's en Pio's bovengenoemde visie van de Indiase overheid deelt. Beschouwt de
diaspora zichzelf als een verlengstuk van de Indiase natie? Wat betekent India voor
de PIO?
Wij betogen dat Hindostaanse Surinamers zich weliswaar in meer of mindere mate
verbonden voelen met India, maar dat deze gemeenschap inmiddels stevig geworteld
is in de Surinaamse natie. Er is geen sprake van een identificatie met de Indiase natie,
zoals gepercipieerd door de Indiase overheid. Wij beperken ons hierbij tot de
Hindostaanse gemeenschap in Suriname; de nakomelingen van de emigranten die in
de periode 1873 tot 1916 als contractarbeiders naar de plantages van Suriname
vertrokken.
Dit artikel is zowel gebaseerd op schriftelijk bronnenmateriaal als op
veldwerkbezoek aan Suriname in april-mei 2002.2 Tijdens dat bezoek hebben wij
een aantal sleutelfiguren uit de Hindostaanse gemeenschap in Suriname geïnterviewd.
Daarnaast hebben wij tientallen informele gesprekken gevoerd, culturele en religieuze
festiviteiten bijgewoond en bezoeken gebracht aan Saramacca en Nickerie, districten
met een grote concentratie Hindostanen. De hier gepresenteerde data illustreren
echter vooral hoe leden van de culturele, economische en politieke elite spreken over
de Hindostaanse band met India. Zij zijn tevens degenen die een grote rol spelen in
de verbreiding van het Hindostaanse culturele erfgoed in Suriname en drukken
daarmee een belangrijk stempel op de beeldvorming over India en de betekenis van
India voor de Hindostaanse identiteit. Daarnaast zijn zij, anders dan de meeste
Hindostanen, vanwege hun positie of gunstige economische omstandigheden in staat
om concrete relaties met India te onderhouden.

Pravasi Bharatiya Divas
In september 2000 introduceerde de Indiase overheid een nieuw overheidsbeleid om
de banden tussen de Indiase diaspora en India te versterken. Een paar maanden eerder
meldde India Today dat ‘[f]or the first time, the Indian Government has officially
recognised the power and potential of the 20 million people of Indian Origin (PIO)
across the globe’ (India Today, 13 mei 2002). De koerswijziging resulteerde
bijvoorbeeld in de oprichting van een speciale diasporacommissie met de taak om
uitgebreid onderzoek en aanbe-

2

Wij bedanken iedereen die ons tijdens ons verblijf in Suriname heeft geholpen. In het bijzonder
danken wij Kries Ramkhelawan en zijn gezin, voor hun gastvrijheid, adviezen en vriendschap.
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velingen te doen voor een constructieve relatie met de diaspora. Anderhalf jaar later,
in januari 2002, presenteerde zij het honderden pagina's dikke verslag van dit
onderzoek.3 Daarnaast heeft de Indiase overheid in de Verenigde Staten een speciale
diaspora-ambassadeur benoemd. En van 9 tot 11 januari 2003 werd de eerste jaarlijkse
diasporaconferentie in Nieuw Delhi gehouden, de Pravasi Bharatiya Divas, de Indiase
emigranten dag.4
In India is deze conferentie veelvuldig aangeduid met uitdrukkingen als ‘largest
gathering of the global Indian family’ of ‘long-awaited homecoming’ (zie bijvoorbeeld
India Today, 13 mei 2000). Ook de Indiase premier, Atal Bihari Vajpayee, refereerde
aan een ware thuiskomst. Hij sprak de tweeduizend bezoekers van de conferentie in
Delhi als volgt toe: ‘My simple greeting to all of you here today is: Welcome home.
Many of you are citizens of your adopted countries. Over 20 million of you have set
up home in scores of countries, near and far. But each one of you shares a common
identity - your Indianness - and a common origin - this Motherland of your forefathers.
Therefore, this great gathering, which is the first of its kind, is truly a homecoming’
(Vajpayee 2003).
De huidige officiële visie van de Indiase overheid impliceert een blijvende
verbondenheid van de emigranten en hun nazaten met India dankzij hun
gemeenschappelijke Indiase identiteit en hun gedeelde oorsprong. De
diaspora-ambassadeur B.K. Agnihotri sprak tijdens de Pravasi Bharatiya Divas zelfs
van een ‘sterk en eensgezind “ras” dat elkaar overal ter wereld moet steunen en
gezamenlijk moet werken aan het ene doel: van India een sterke natie maken.’
(Ramdas 2003).

Menschen van het groote heimwee
Honderddertig jaar geleden (1873) vertrokken de eerste contractarbeiders naar
Suriname. De meesten kwamen uit Uttar Pradesh en het westelijke deel van Bihar,
de dichtstbevolkte gebieden van India. Hoewel de emigranten een aantal tradities en
soms de taal deelden was er allerminst sprake van een homogene groep. Zij waren
afkomstig uit verschillende dorpen, hadden uit-

3

4

Op 8 januari 2002 presenteerde de diaspora-commissie haar rapport aan de premier van India.
Onder leiding van het parlementslid L. M Singhvi had de commissie onderzoek gedaan onder
de diverse diaspora gemeenschappen in de wereld, waaronder ook Nederland en Suriname.
Op de internet pagina, waarop ook de complete tekst van het rapport te vinden is, wordt
melding gemaakt van een wederzijdse symbiotische relatie tussen India en de diaspora.
9 januari 1915 keerde Mahatma Gandhi uit Zuid Afrika terug naar India. Deze dag is
uitgeroepen tot de Indiase emigranten dag.
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eenlopende sociaal-culturele en economische achtergronden en vertrokken om
verschillende redenen en met verschillende doeleinden.
Het overgrote deel van de contractarbeiders, zowel mannen als vrouwen, vertrok
in de periode 1873 tot 1916 uit Calcutta naar Suriname, met vijfjarige contracten op
zak. Na volbrenging van dat contract konden zij aanspraak maken vrije terugvoer
naar Calcutta. De enorme afstand tussen Suriname en Brits-Indië kon hun terugkeer
naar Bharat Mata, moeder India, niet verhinderen. Tussen 1878 en 1926 keerden
ruim 11.000 (35%) van de in totaal 34.000 aangevoerde contractarbeiders terug naar
India (De Klerk 1998, deel 2: 159). De blijvers vestigden zich als kleine landbouwers.
De wens om terug te keren was vooral groot onder de eerste migranten. Volgens
de Nederlandse zendeling Steinberg was het leven van deze migranten bijzonder
zwaar. Zij spraken de lokale talen van Suriname niet en het hun bekende voedsel
was niet verkrijgbaar op de lokale markten. Een normaal gezinsleven was vrijwel
onmogelijk en voor religieuze mensen was het erg moeilijk om hun religie uit te
oefenen: er waren geen gebedshuizen, nauwelijks geestelijk leiders of priesters om
hun bij te staan, en geen heilige rivieren om in te baden (Steinberg 1933: 275).
Volgens De Klerk was heimwee de belangrijkste reden voor deze groep om naar
India terug re keren (De Klerk 1998, deel 2: 154). Blijkbaar was het verlangen naar
India zo groot dat de eerste generatie van contractarbeiders ook bekend stond als ‘de
menschen van het groote heimwee’ (Steinberg 1933: 275). Ook bij familieleden en
vrienden die in India waren achtergebleven heersten gevoelens van gemis en
verlangen, zoals die bijvoorbeeld tot uiting kwamen in allerlei volksliedjes die zij
componeerden (Tiwari 2001).
Ondanks gevoelens van heimwee en gemis was de relatie tussen de achterblijvers
in Brits-Indië en de migranten bepaald niet onproblematisch. In dorpen waar emigratie
een veelvoorkomend verschijnsel was werden de migranten zonder veel problemen
geaccepteerd. In die streken waar migratie sporadisch voorkwam werden remigranten
met grote problemen geconfronteerd. Sommigen moesten allerlei rituelen ondergaan
en anderen werden helemaal niet meer door de gemeenschap geaccepteerd. Zo kon
men in Calcutta honderden remigranten vinden die door hun gemeenschappen niet
meer waren geaccepteerd. Zij probeerden om zich opnieuw te laten contracteren (De
Klerk 1998, deel 2: 155-6).
Verstoting was overigens niet de enige reden waarom sommigen zich opnieuw
lieten uitzenden naar overzeese gebieden. Een belangrijker motief was dat men niet
meer kon wennen aan het Indiase leven (Emmer 1986: 196-8; Mohapatra 1995). De
Klerk beschrijft een voorval waarbij een remigrant door iemand uit de hoogste kaste
(Brahmaan) op zijn hoofd werd geslagen omdat
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hij voor zijn huis op een charpoy (Indiaas bed) zat, zoals hij gewend was te doen in
Suriname. Lokale kastenregels bepaalden dat de man op de grond moest zitten; ‘deze
slag bracht de teruggekeerde emigrant tot bezinning. Hij begreep, dat de sociale sfeer
van zijn geboorteland voor hem te benauwd geworden was, en met de eerstvolgende
gelegenheid emigreerde hij terug naar Suriname’, aldus De Klerk (1998, deel 2: 157).

De koloniale overheden en de contractarbeiders
Op het niveau van de Indiase koloniale overheid was er ook geen sprake van een
eenduidige visie op de terugkeer van de contractarbeiders. Hoewel de Britten van
mening waren dat contractarbeid een uitkomst bood voor hele arme Indiërs,5 bestond
er onenigheid over de wenselijkheid van remigratie. Sommige ambtenaren vonden
het van groot belang dat de migranten terugkeerden naar India om er hun verdiende
geld te investeren en om plaats te maken voor nieuwe contractarbeiders. Anderen
wezen op de aanpassingsproblemen van de remigranten en op hun onvermogen om
hun kapitaal op economische wijze te investeren. Zij klaagden dat ‘with assistance
of their relations and friends they dissipate their savings and then seek to return to
the colonies’ (Report of the Committee 1910: 106) Deze ambtenaren waren dan ook
van mening dat het beter was dat ‘these immigrants should settle in the colonies
where they have served their term of probation’. Zij voegden hier aan toe dat er zelfs
na de beëindiging van het contract geen noodzaak was tot remigratie (ibidem).
De visie van de Nederlandse koloniale overheid op de komst van Brits-Indische
contractarbeiders was eenduidiger. Na het beëindigen van de slavernij was er een
grote vraag ontstaan naar plantagearbeiders. Daarnaast bestond er behoefte aan vrij
gevestigden die het land ontgonnen en bebouwden. Na 1895 ontwikkelde de koloniale
overheid dan ook steeds meer plannen om de contractarbeiders aan te moedigen zich
permanent in Suriname te vestigen. Dit werd vooral van groot belang toen, onder
druk van de Indiase nationalistische beweging, de Britse overheid in 1916 besloot
om de emigratie te staken. In 1918 werd de overeenkomst met Suriname officieel
opgezegd (Karsten 1930: 4; Azimullah, Ganpat en Lutchman 1963: 26).

5

In 1910 schreef Lord Salisbury: ‘From an Indian point of view, it is desirable to afford an
outlet from these redundant regions into the tropical and sub-tropical dominions of Her
Majesty, where people who hardly earn a decent subsistance in their own country may obtain
more lucrative employment and better lives’ (Report of the Committee 1910: 105).
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Indiase nationalisten en overzeese Indiërs
Tegen het einde van de negentiende eeuw was de Indiase nationalistische beweging
zich steeds sterker gaan verzetten tegen contractarbeid. Er zou sprake zijn van
uitbuiting en niemand zou zich bekommeren om het lot van de overzeese arbeiders.
Met name M.K. Gandhi, die zelf veel ervaring had gehad met de contractarbeiders
in Zuid Afrika, maakte zich sterk voor de afschaffing van contractarbeid (Emmer
1986: 200). De Indiase nationalisten hadden de overzeese Indiërs tot inzet gemaakt
van hun antikoloniale strijd. Zij betoogden dat er onvoldoende controle bestond op
de leef- en arbeidsomstandigheden van deze arbeiders en dat alleen een onafhankelijk
India de belangen van de overzeese Indiërs kon beschermen. Het verzet had succes
en in 1916 werd er een einde gemaakt aan de continue stroom van arbeiders naar
Suriname en andere landen (Gangulee 1947: 14).
Dit betekende overigens niet dat de Indiase nationale beweging de overzeese
Indiërs na 1916 vergat. Tot aan de Indiase onafhankelijkheid in 1947, rekende men
hen tot de Indiase natie en bleven de nationalisten vechten tegen de slechte
behandeling van de Indiërs overzee (Gangulee 1947: 8). Men verzocht de emigranten
overigens niet om terug te keren naar India, maar om elders ‘little India's’ te stichten
(Gangulee 1947: 14). De Indiase nationalisten hadden geen landsgebonden idee van
de Indiase natie maar juist een ‘gedeterritorialiseerde’ visie (vgl. Lall 2001: 40). In
de Gandhiaanse ideologie van de (toekomstige) natie had plaats of gebied weinig
betekenis. Er was immers niet eens sprake van een onafhankelijk India. Dit betekende
dus dat niet het land waar men woonde maar het land waar de oorspronkelijke wortels
lagen bepalend was voor de nationale identiteit.
Het is opvallend dat het verzet van de Indiase nationalistische beweging tegen het
contract systeem niet werd gedeeld door de gevestigde Brits Indiërs in Suriname zelf
(Azimullah, Ganpat en Lutchman 1963: 26). Zij waren van mening dat de stopzetting
van de aanvoer van nieuwe arbeiders de band met het moederland noodzakelijkerwijze
losser zou maken. Een aantal van hen stelde dan ook van alles in het werk om de
Nederlandse overheid ervan te overtuigen zich in te spannen om de opheffing van
de contractarbeid ongedaan te maken. In 1920 bezocht een aantal Hindostanen zelfs
vooraanstaande tegenstanders van de contractarbeid in India, waaronder Gandhi zelf,
om de Indiase publieke opinie te beïnvloeden. Geen van deze pogingen had echter
succes (De Klerk 1998, deel 2: 79).

Inburgering in Suriname
Terwijl de stopzetting van de contractarbeid een einde maakte aan de continue
immigratie van Brits Indiërs, keerden tegelijkertijd steeds minder con-
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tractarbeiders terug naar Brits Indië. Steeds meer Brits Indiërs waren in Suriname
geboren. Zij hadden het land van hun ouders nooit gezien en deelden het gemis en
het verlangen niet om terug te keren. Ook omdat het moeilijk was om relaties met
familie en vrienden in India te onderhouden gingen steeds meer persoonlijke contacten
met India verloren. Voor zover wij weten heeft geen enkele overzeese familierelatie
de afstand in tijd en plaats overleefd. Dit betekent overigens niet dat er vandaag de
dag geen contacten bestaan met India. Een aanzienlijk aantal Hindostanen is op zoek
gegaan naar verwanten in India en is daarin geslaagd. In sommige gevallen heeft
men de contacten hersteld. Dit geldt overigens vooral voor Nederlandse Hindostanen,
voor wie de reis naar India eenvoudiger en veel goedkoper is (zie bijvoorbeeld Sandew
Hira 2000).6
Terwijl met het overlijden van de eerste generatie steeds meer herinneringen aan
India verdwenen, veranderde ook de positie en status van de contractarbeiders en
hun kinderen in Suriname. Deze veranderingen worden ook weerspiegeld door
naamswijzigingen. Vandaag de dag zijn de nazaten van de contractarbeiders in
Suriname en Nederland bekend als Hindostanen. Dit was niet altijd het geval. De
eerste Brits-Indische contractarbeiders werden meestal koelies genoemd. Hoewel
koelie vooral refereerde aan het werk dat de plantagearbeiders deden was men
blijkbaar zo gewend aan deze aanduiding voor Brits-Indische contractarbeiders dat
de naam nooit is gebruikt voor de Javaanse arbeiders, die vanaf 1890 ook naar
Suriname kwamen. Terwijl, volgens De Klerk, plantagearbeiders weinig bezwaren
hadden tegen koelie gold dat wel voor de vrije boeren. Zij ontwikkelden een voorkeur
voor de naam Brits-Indiër omdat koelie hen herinnerde aan de vernederende
contracttijd en omdat Creolen de naam om die reden soms opzettelijk gebruikten.
Daarnaast werd de term Hindostani of Hindostaan steeds populairder (Gautam 1999:
173).7 Met de onafhankelijkheid van India in 1947, toen de naam Brits Indiër zijn
betekenis verloor, werd Hindostaan de gangbare benaming (De Klerk 1942: 97-117).8

6

7

8

Ons onderzoeksproject betreft ook de Nederlands-Hindostaanse relatie met India. Wij
verwachten dat de Nederlands Hindostaanse houding tegenover India wellicht afwijkt van
de Surinaamse Hindostaanse (van moslims en hindoes), vanwege verschillen in
sociaal-economische positie, maar ook bijvoorbeeld vanwege het Nederlandse
minderhedenbeleid.
Mohan Gautam schrijft hier dat ‘The historical process of the establishment of the Indians
in Surinam has not been an easy task. They not only unchained the derogatory addresses
which were often used by the other groups to refer to them, but also reconstructed a new
image as respectful citizens of Surinam.’
De aanduiding Hindostanen of Hindoestanen wordt uitsluitend gebruikt voor de nakomelingen
van de contractarbeiders die in de periode 1873 tot 1916 naar Suriname zijn vertrokken.
Andere mensen van Indiase origine, zoals de Sindhi gemeenschap in Paramaribo, vallen niet
in deze categorie, ook niet als zij in Suriname zijn geboren. PIOs in andere landen, zoals
Brits Guyana of Trinidad noemen zichzelf bijvoorbeeld Indo-Trinidadians, Guyanese Indians,
Indiens, East Indians of East Indian West Indians, etc. (zie bijv. Dabydeen & Samaroo 1987).
In het Engels schrijft men niet Hindostans maar altijd Hindustanis. En tenslotte:
wetenschappers schrijven in het Engels meestal over Indians of East Indians, en over niet
Hindostanen/Hindustanis (bijvoorbeeld Orna 1999: 120-124).
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De naamsveranderingen vonden tegelijk plaats met wetswijzigingen die betrekking
hadden op burgerschap. Tot 1927 werden alle Brits-Indiërs, ook degenen die in
Suriname waren geboren, officieel beschouwd als ‘vreemdelingen’. In 1927 besloot
de Nederlandse overheid echter dat iedereen die geboren was uit ouders die in
Nederlandse koloniën woonden de status kregen van Nederlands Onderdaanschap,
die dezelfde bevoegdheden verleende als het Nederlanderschap. Van vreemdeling
werden de Hindostanen Nederlands onderdaan (De Klerk 1998, deel 2: 185).
De beleidsveranderingen waren deel van de koloniale politiek om Hindostanen te
motiveren zich in Suriname te vestigen. Dat het aantal vrij gevestigden langzaam
steeg, van slechts 548 in 1895 tot het tienvoudige (5093) in 1913, was volgens De
Klerk het gevolg van deze beleidswijzigingen. Na de afschaffing van 1916 werd het
uiteraard nog veel belangrijker dat de contractarbeiders zich permanent in Suriname
vestigden. De kolonie had grote behoefte aan plantagearbeiders en vrij gevestigden
om het land te ontginnen en productief te maken.
Toen India in 1947 onafhankelijk werd, waren de Brits Indiërs in Suriname
inmiddels Nederlands onderdaan geworden. Dit betekende overigens niet dat men
India was vergeten. Volgens een van onze informanten werd de onafhankelijkheid
van India enthousiast gevierd en leidde de moord op Gandhi tot groot verdriet onder
de Hindostanen. Desalniettemin besloot niemand terug te keren naar India. De
Hindostaanse gemeenschap had zich inmiddels een permanente positie in Suriname
verworven en leek zich ook daadwerkelijk met haar nieuwe vaderland te verbinden,
al verschilde de mate van verbondenheid van persoon tot persoon. Dit bleek
bijvoorbeeld duidelijk uit het volgende incident: tijdens zijn lezing in april 1948 in
Paramaribo verklaarde de Zuid-Afrikaanse Indiër Durai Swami Patthiappan dat hij
zich op de eerste plaats Indiër voelde. Vooraanstaande Hindostanen gaven hierop
met algemene instemming te kennen dat de situatie in Suriname heel anders was en
dat men zich hier voor alles Surinamer voelde (De Klerk 1998, deel 2: 205, noot 80).
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Nehru en de overzeese Indiërs
Het integratieproces in Suriname liep parallel met veranderde ideeën over de diaspora
in India zelf. De nieuwe politiek, met Nehru als belangrijkste ideoloog, betekende
een nieuwe visie op de natie. De oude Gandhiaanse idealen dat overzeese Indiërs
evenzeer deel uitmaakten van de Indiase natie, werden ingeruild voor territorium
gebonden ideeën over de Indiase natie. In het Nehruviaanse perspectief maakten
alleen inwoners van India deel uit van de Indiase natie. Nehru beschouwde de
overzeese Indiërs niet langer als onderdeel van de Indiase natie. Het leek hem beter
dat de emigranten zich met het land van vestiging identificeerden en niet met het
land van herkomst. Overzeese Indiërs werden dan ook geen onderdeel van het Indiase
buitenlandse beleid (Lall 2001: 41). Volgens Bikhu Parekh kan dit nieuwe beleid
het best worden samengevat met de trefwoorden ‘studied indifference’ (Parekh 1993:
38). Nehru geloofde overigens niet dat de emigranten ooit helemaal van India konden
loskomen: ‘Wherever in this world there goes an Indian, there is also a bit of India
with him, and he may not forget this or ignore it’ (geciteerd in Rajkumar 1951: 37).
Desondanks verzocht hij de emigranten op talloze gelegenheden om hun aparte
identiteit te vergeten (ibidem: 15; Mahajani 1976: 199-253).
Ondanks herhaaldelijke oppositie tegen dit beleid (door rechtse partijen) bleef de
Nehruviaanse visie de Indiase politiek tot het begin van de jaren negentig domineren.9
Sinds 1991, echter, lijkt India terug te keren naar de Gandhiaanse,
gedeterritorialiseerde, ideologie van de natie.
Sinds haar onafhankelijkheid in 1947, was India's aandeel, door haar gesloten
economie, in de internationale economie en handel steeds kleiner geworden, terwijl
de internationale schulden steeds verder toenamen. Uiteindelijk kon India het zich
niet langer permitteren om haar grenzen gesloten te houden, deelname in de
internationale handel te beperken en export te verwaarlozen (Lakha 1994: 113). In
de jaren tachtig gingen de grenzen steeds meer open. Dankzij deze economische
liberalisatie raakte de Indiase economie steeds verder verweven met internationale
economische ontwikkelingen. Toen dit in 1991 uiteindelijk leidde tot een enorme
betalingsbalanscrisis werden de succesvolle overzeese Indiërs (NRIs) gezien als een
middel om India uit deze economische crisis te redden (Lall 2001: 169).
Wellicht waren de regeringsleiders (van de Congrespartij) geïnspireerd geraakt
door de manier waarop de oppositie - bestaande uit rechtse hindoe nationa-

9

In 1977 verklaarde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Atal Bihari Vajpayee,
de huidige premier van India, al dat India ‘[would] never disowns Overseas Indians, or fail
to appreciate their loyalty to the motherland’ (Dutt 1980, 327).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

223
listische organisaties en politieke partijen, zoals de Rashtriya Swayamsevak Sangh
(RSS), de Vishwa Hindu Parishad (VHP) en de Bharatiya Janata Party (BJP) - baat
had bij de financiële ondersteuning door NRIs uit Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten (Vertovec 2002: 144-145). In elk geval keken zij al naar de NRIs ‘to bail India
out of its economic crisis’ en hadden deze succesvolle emigranten ‘the duty to rescue
the mother country’ (Lall 2001: 169). Echter, onder het bewind van de Congrespartij
vonden er weinig concrete veranderingen plaats. Pas toen de BJP de macht overnam
als regeringspartij, veranderde het beleid ten aanzien van de NRIs en PIOs volledig.
De BJP had altijd al een volledig andere kijk gehad op de rol die de PIOs zouden
kunnen spelen en ‘in contrast to Nehru's policy of active dissociation of PIO front
foreign policy objectives’, koos de BJP regering voor een ‘active and overt association
of PIO for foreign policy objectives of India’ (Dubey 2003: 167).
De Indiase natiestaat zag zich niet alleen met economische problemen
geconfronteerd. Onder invloed van de globalisering en de intensivering van
internationale en transnationale contacten en netwerken kreeg India in toenemende
mate te maken met subnationale en transnationale identiteiten die niet in de
Nehruviaanse ideologie van de natie pasten. Het aantal nationalistische bewegingen
in India (die streven naar meer autonomie of volledige onafhankelijkheid) nam sterk
toe en het werd voor de overheid steeds moeilijker om het land bijeen te houden
(Pries 1999: 77-78). Als reactie op deze autonomiebewegingen versterkte de regering
haar transnationale banden met de overzeese Indiërs. De Indiase natie werd nu
beschreven als een regenboog met vele kleuren die toch een eenheid vormden. De
NRIs en de PIOs zijn dus niet alleen interessant vanwege hun economische situatie,
maar bieden ook een aantrekkelijk tegenwicht tegen toenemende regionale en
communale spanningen in India. De natie neemt nu ook groepen van buiten haar
geografische grenzen op en kan groepen binnen haar territorium buiten de natie
sluiten. Het lijkt erop dat India na vijftig jaar eindelijk haar vergeten familieleden of
kinderen weer in de armen neemt.
De vraag is echter of de diaspora nog wel zit te wachten op een familiereünie. In
1993 schreef Parekh dat ‘[u]nless they clarify and put their relations on a healthy
and mutually beneficial basis, there is a grave danger that the long awaited reunion
of the globally extended Indian family could break up in much recrimination. As
Indians should know, the joint family can turn into a veritable hell if the patterns of
interaction between its members are not clearly defined and charitably interpeted
(Parekh 1993: 39). In het laatste deel van dit artikel zullen we bekijken hoe de
Hindostaanse gemeenschap in Suriname zich vandaag de dag tot India verhoudt.
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Nationale en culturele identiteit van Surinaamse Hindostanen
Gedurende ons bezoek aan Suriname werd ons al heel snel duidelijk dat veel
Hindostanen zich op een of andere manier met India verbonden voelen (door de
voorouders, Hindi films, hindoeïsme, culturele tradities) maar dat deze verbondenheid
met India geenszins ondubbelzinnig is. Bovendien bestaat er geen eenduidige visie
over de band met India maar lijken er evenzoveel ideeën over de verbondenheid met
India als mensen. Terwijl sommigen opmerkten geen enkele belangstelling te hebben
voor dat land en haar inwoners, ten minste, niet meer dan voor ieder ander buitenland
en potentieel vakantieland, gaven anderen aan dat India wel degelijk veel voor hen
betekent.
De wijze waarop onze informanten over India en Indiërs spraken, kenmerkte zich
door een mengeling van overeenkomst en verschil, bewondering en afkeuring,
identificatie en afwijzing. Hoewel niemand de connectie ontkende heeft men duidelijk
afstand genomen van de huidige Indiase natie. Als we spraken over culturele en
nationale identificatie, dan was men het er zonder uitzondering over eens dat de
Hindostanen in Suriname cultureel gezien Hindostaans zijn en dat hun nationale
identiteit Surinaams is.
Op een van de laatste dagen van ons bezoek waren we getuige van een emotionele
discussie tussen een Hindostaanse man en een Indiase vrouw, die de bovenstaande
spanning heel duidelijk illustreert. De man benadrukte dat de Hindostaanse voorouders
weliswaar uit India kwamen, maar dat deze geschiedenis hen nog geen Indiërs maakt.
Hij vervolgde dat men in India wel kan denken dat Hindostanen Indiërs zijn, maar
dat ze dat dan eerst maar eens moeten bewijzen. De Indiase vrouw reageerde zeer
geschokt: ‘You must prove that you are not Indians! We cannot prove what happened
during thousands of years but we can prove what happened within the last one hundred
and fifty years. And thus are you Indians.’ Aangezien Hindostanen oorspronkelijk
uit India afkomstig zijn, zo redeneerde zij, zijn zij Indiërs. De Hindostaan antwoordde
vervolgens dat hij in cultureel opzicht Hindostaan is en in nationaal opzicht een
Surinamer. Het probleem was dat zij (de Indiërs) claimen dat Hindostanen bij hen
horen. Deze confrontatie was geenszins uitzonderlijk. Verschillende malen werden
wij geconfronteerd met strijdlustige uitspraken van Hindostanen als het de Indiase
claim op hun nationale identiteit betrof.
De idee dat hun culturele identiteit Hindostaans en hun nationale identiteit
Surinaams is, werd gedeeld door alle informanten. Terwijl India verschillende
betekenissen heeft voor verschillende mensen, is iedereen het er over eens dat
Suriname hun moederland is. Er is geen sprake van een gedeelde nationaliteit met
de Indiërs. Dus terwijl Hindostanen erkennen dat er, door de geboorte
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van hun voorouders in India, een verbondenheid met India is, maken zij tegelijkertijd
zonneklaar dat deze band hen nog niet tot Indiërs maakt.

Het land van Ram en Sita
Terwijl nationale identificatie geen bindend element lijkt te zijn is religie dat voor
velen wel. Dat wil zeggen, voor hindoe Hindostanen. Volgens een van onze
informanten, een universitair docent, is religie in feite de enige link met India; India
is het land van Ram en Sita. Alleen om die reden willen Hindostanen India bezoeken.
Een andere informant refereerde aan India als het land van Ram en Krishna, en dat
het om die reden wel een heilig land moet zijn. Hij vertelde ons dat hij zich door
deze religieuze connectie sterk met India verbonden voelt. ‘Ons spirituele voedsel
komt daar vandaan.’ De religieuze en spirituele betekenis van India worden ook
duidelijk door de herhaaldelijke bezoeken van Indiase pandits en andere geestelijken
aan Suriname. Verschillende mensen legden ons uit dat inzake religie Hindostanen
snel geneigd zijn om Indiërs als meer kundig te beschouwen. Zij komen immers zelf
uit India. Met andere woorden, in religieuze en spirituele zaken lijkt ‘authenticiteit’
een belangrijke rol te spelen.
Deze religieuze connectie lijkt vooral van toepassing te zijn op de leden van de
Sanatan Dharm, de grootste en orthodoxe hindoe denominatie in Suriname. Volgens
een lid van de Arya Samaj, een hervormingsbeweging binnen het hindoeïsme, hebben
Arya Samajis een meer universalistische beleving van religie. Omdat er geen sprake
is van fysieke personificaties van het goddelijke speelt de verbondenheid met het
Indiase grondgebied een minder grote rol. Je zou kunnen zeggen dat hun geloof
minder sterk territoriaal geworteld is omdat Arya's minder hechten aan de
geboorteplaats van Ram, of heilige slagvelden uit de Ramayan.10 Dit wil overigens
niet zeggen dat zij geen belangstelling tonen voor India. Hun interesse lijkt echter
minder sterk gerelateerd te zijn aan religie. Dit laatste gaat ook op voor christelijke
en moslim Hindostanen.11 Voor moslims speelt India, in religieuze zin, meestal een

10

11

Dit wil overigens niet zeggen dat Arya Samajis in de praktijk geen waarde hechten aan deze
heilige Hindoe plaatsen, of aan afbeeldingen van Hindoe goden. Er bestaan voldoende
voorbeelden van een veel meer gemengde vorm van geloofsbeleving.
Van de eerste immigranten was een vijfde deel moslim en viervijfde deel hindoe (De Klerk
1963: 61). Volgens de census van 1964 was ongeveer viervijfde deel van de Hindostaanse
gemeenschap Hindoe en een vijfde moslim (Dew 1978: 10). Recente schattingen wijzen op
een zelfde percentage (Ramsoedh & Bloemberg 2001: 123 en 125). Zowel moslims als
hindoes waren verder verdeeld in verschillende denominaties (zie bijv. Dew 1978; Ramsoedh
2002).
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veel kleinere rol. Zij onderhouden bijvoorbeeld contacten met religieuze leiders in
Pakistan of andere moslim landen, en Mekka en Medina spelen uiteraard een centrale
rol in hun geloofsbeleving. Dit wil niet zeggen dat moslims en christenen zich niet
bij India betrokken voelen. Hun verbondenheid heeft echter veel meer te maken met
de historische en culturele verwantschap.12
Een Indiase medewerker van de Indiase ambassade was van mening dat niet alleen
de fysieke geworteldheid van het hindoeïsme in India en de authenticiteit van hindoe
religieuze leiders leiden tot de onlosmakelijke verbondenheid van Hindostanen met
India maar ook de authenticiteit van religieuze producten. Hij vertelde ons dat ‘Indian
religions products cannot be duplicated by other countries. They have to come from
India.’ Indiase producten blijken ook populair te zijn in Suriname. In de centrale
markt van Paramaribo en in verschillende winkels in de stad worden Indiase goederen
verkocht, variërend van sari's en godenbeeldjes tot wierook en specerijen. Veel van
deze producten spelen een rol in lokale Hindostaanse gebruiken. Hindostaanse
vrouwen dragen bijvoorbeeld regelmatig Indiase kleding tijdens religieuze en culturele
festiviteiten. De vraag is echter of deze producten hun belangrijkste betekenis ontlenen
aan het feit dat ze uit India komen en of Indiase producten voorwaardelijk zijn voor
het uitoefenen van de Hindostaanse culturele en religieuze gebruiken. Opvallend
genoeg bleken veel Hindostanen deze opvatting niet te delen.
De eigenaar van een populaire winkel van Indiase producten vond in elk geval
van niet. Hoewel hij een groot assortiment aan Indiase producten verhandelt, die hij
deels uit India importeert, probeert hij juist de lokale productie te stimuleren door
zoveel mogelijk goederen, inclusief godenbeeldjes en andere religieuze producten,
uit Suriname zelf te betrekken. Dat authenticiteit geen rol speelt in zijn inkoopbeleid
bleek ook uit de recente aanschaf van een collectie Chinese armbanden die hij in
zogenaamde Hindostaanse sierraden veranderde door er een ohm symbooltje aan te
bevestigen. De armbandjes vlogen de winkel uit.
Een van ons bezocht ook een kunstenaar die veel godenbeelden voor de lokale
markt vervaardigt. Bij gebrek aan marmer in Suriname maakt hij de beelden van
cement of plastic. Meestal voor hindoes maar soms ook voor christenen.

12

Sinha-Kerkhoff presenteerde onlangs een paper over deze relatie van Hindostaanse moslims
met India (Sinha-Kerkhoff 2003). Dit onderzoek is nog niet afgerond. Zo hebben wij nog
geen antwoord op de vraag in hoeverre moslims belang hechten aan religieuze moslimplaatsen
in India, of aan het feit dat religieuze stromingen binnen de islam, zoals het Soefisme, in
India zijn ontstaan.
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Hij vertelde hoe de beelden als het ware vanzelf onder zijn handen ontstaan en het
beeldhouwen voor hem vaak een religieuze ervaring is. Religie is in zijn opinie dan
ook niet verbonden met India.
Een vraag die hier rest is in hoeverre afgevaardigden van religieuze of politieke
(hindoe nationalistische) organisaties uit India zelf een rol spelen in de beeldvorming
over India als het land van Ram en Sita. Vertovec schrijft hoe de vernietiging van
de Babri Masjid (moskee) in Ayodhya, India, in 1992, door verschillende
hindoe-organisaties in Groot-Brittanië werd aangemoedigd, en hoe dit naderhand
aanleiding gaf tot het vernielen van een aantal hindoe tempels en culturele
verenigingen (Vertovec 2000: 146). In Suriname hebben in de zelfde periode geen
vergelijkbare incidenten plaats gevonden. Hoewel de geschiedenis van moslims en
hindoes in Suriname niet is gevrijwaard van spanningen is er geen sprake van
gewelddadige uitwassen zoals hierboven besproken.
Volgens een van onze informanten, een oudere Hindostaanse moslim, kunnen
Indiase pandits gedeeltelijk verantwoordelijk gehouden worden voor de etnische
conflicten tussen de Creoolse en Hindostaanse bevolkingsgroepen in het buurland
Brits Guyana. Deze Indiase pandits hadden volgens hem de culturele en religieuze
superioriteit van India zo sterk benadrukt dat zij hiermee de integratie van de Brits
Indische immigranten in Guyana hadden verhinderd. Volgens hem is het in Suriname
nooit zover gekomen. Beide geloofsgroepen lijken zich ook redelijk onafhankelijk
van internationale ondersteuning en contacten te ontwikkelen, maar hiervoor is meer
onderzoek noodzakelijk.13

Een moeizame relatie
Tijdens een informeel bezoek aan de Indiase ambassade in Paramaribo vertelde de
tweede man van de ambassade ons dat een officieel interview niet mogelijk was.
Alle informatie zou immers eerst door Delhi moeten worden geverifieerd en dit zou
te veel tijd gaan kosten. Tijdens dezelfde ontmoeting vertelde hij ons overigens wel
over het belang van India voor de Hindostanen. Volgens hem zouden India en de
Hindostanen, ondanks de dominante

13

Ramsoedh schrijft over Nederland dat (Hindostaanse) hindoe organisaties de financiële
ondersteuning ontberen van buitenlandse donoren en dat een aantal van de moskeeën van
Hindostaanse Surinamers zijn gebouwd mede dankzij financiële steun van geloofsgenoten
uit de Arabische wereld. Engeland en Pakistan. Daarnaast zijn in een aantal Hindostaanse
moskeeën Pakistaanse geestelijken actief (Ramsoedh 2002: 140-141). Wat precies de invloed
is van deze internationale contacten op het zelfbeeld en de relatie met India en andere landen
behoeft meer onderzoek.
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rol van Nederland in economische zin, dankzij de ‘eternal soul’ van de Indiërs, altijd
met elkaar verbonden blijven.
Deze wederzijdse verbondenheid wordt een handje geholpen door de aanwezigheid
van het Indiase Culturele Centrum (ICC) waar allerlei op India georiënteerde
activiteiten worden georganiseerd (zoals Hindi lessen, yoga, klassieke zang en dans).
Dergelijke opleidingen zijn behoorlijk populair onder Hindostanen die in hun optiek
gebaseerd zijn op de ‘klassieke Indiase cultuur’. Het ICC krijgt overigens lang niet
altijd de goedkeuring van lokale Hindostanen. Meermalen vertelden mensen ons
over hun irritaties over het aanbod van het centrum en de houding van de
medewerkers. Zo zei men zich te ergeren aan het feit dat het cursusaanbod geen
enkele ruimte over laat voor lokale Hindostaanse cultuuruitingen. Anderen klaagden
dat het ICC vrijwel uitsluitend banen biedt aan Indiërs en dat zij geen Hindostanen
opleiden tot onafhankelijke docenten. Ook uitte men afkeuring over het feit dat
medewerkers van het ICC of van de ambassade na een verblijf van drie jaar geen
woord Nederlands spreken kunnen. En ‘zelfs hun bedienden voelen zich nog
superieur’. Tenslotte verweet iemand de Indiërs dat zij zich vooral op de hindoes
richten, terwijl er ook moslim en christen Hindostanen zijn.14
Veel van de Hindostaanse kritiek op Indiërs had betrekking op ‘de Indiase
arrogantie’. Dit gold vooral voor Indiërs die men in het buitenland had ontmoet. Een
van de informanten zei: ‘als ze buiten India zijn, dan zijn ze arrogant’, en ‘ik voel
me een betere Indiër dan zij. Wij hebben geen kastenstelsel enzo. Ik ben meer
Hindostaans dan die lummels. Suriname is geen India.’ Dc eigenaar van een
Hindostaans televisiestation vertelde ons ook dat India's spirituele en religieuze
betekenis niet per se inhoudt dat Indiërs deskundiger zijn dan Hindostanen. Anderen
maakten vergelijkbare ‘nivellerende’ opmerkingen over de status van Hindostanen
en Indiërs. Zij refereerden expliciet aan de waarde van de Hindostaanse cultuur of
waren van mening dat de Hindostaanse cultuur in feite superieur is aan de Indiase,
bijvoorbeeld vanwege de afwezigheid van het kastenstelsel.
Volgens een van de informanten zijn al deze pogingen van India om ‘haar cultuur’
in Suriname te promoten zinloos. Volgens hem is India niet werkelijk interessant
voor de Hindostanen en is India niet werkelijk geïnteresseerd in

14

Er zijn in Suriname overigens ook Hindostanen die deze houding van India juist aanmoedigen.
Zie bijvoorbeeld Beekramsing Ramlallah, die schrijft dat ‘Now that there is a government
in India which is expected to show more concern about Hindus and Overseas Indians values,
should give more thought to them’ (Ramlallah 1991: 94).
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Suriname. Indiërs komen naar Suriname om er wat tijd door te brengen en meten
zich een arrogante houding aan die de Surinamers niet kunnen waarderen. India is
belangrijk vanwege de populaire Hindi films en muziek maar zou nooit in staat zijn
om Surinamers werkelijk te interesseren voor de klassieke Indiase cultuur.

Beter af in Suriname
Negentig jaar geleden, in 1913, kreeg Suriname, in het kader van het voornoemde
nationalistische verzet tegen de contractarbeid, bezoek van een tweekoppige
commissie om de leef- en arbeidsomstandigheden van de Hindostanen te onderzoeken.
In hun eindrapport schreven de twee afgevaardigden dat de voordelen van de emigratie
de nadelen ver overtroffen. Zij waren van mening dat de grote meerderheid van de
arbeiders een leven in bittere armoede hadden verruild voor een eenvoudig maar veel
solider bestaan. De emigranten zouden in aanzienlijk betere omstandigheden verkeren
dan hun verwanten in India (De Klerk 1998, deel 2: 175-6).
De idee dat de emigranten een nooddruftig bestaan hadden verruild voor een beter
leven, en daarmee ook de kansen op een goed leven van hun nakomelingen aanzienlijk
hadden vergroot, is nog steeds een belangrijk thema in de Hindostaanse beeldvorming
over India. Als Hindostanen vandaag de dag over India praten, over hun ideeën of
ervaringen, worden onderwerpen als hygiëne, armoede en overbevolking steevast
ter sprake gebracht. Sommigen benadrukken expliciet hun dankbaarheid aan hun
voorouders, die hun gered hebben uit die wereld van armoede. Zo ook de Surinaamse
dichter Jit Narain (1991) in een gedicht gericht aan zijn grootmoeder:
Aji
Bedankt dat je bleef.
Op z'n minst bevrijd
ben ik
van de vloek der goden
die nog op de Indiër rust.
Jouw aanzet
reet gevouwen handen open
en balde vuisten in de strijd voor recht.
Ik buig mij neer
voor jouw voeten, aji,
als dank,
niet als plicht.
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Hier dankt Narain zijn grootmoeder voor haar beslissing om niet naar India terug te
keren. Door in Suriname te blijven heeft zijn aji hem gered van de vloek van de
goden die nog steeds op de schouder van de Indiër rust; een weinig positief beeld
van India. Gedurende ons bezoek aan Suriname refereerden mensen herhaaldelijk
aan het feit dat zij hun voorouders dankbaar waren voor het vertrek.

Tot slot
In een bijtend artikel over de diasporaconferentie in Nieuw Delhi vraagt Anil Ramdas
zich af waarom twintig miljoen Indiërs in hemelsnaam het ‘geweldige India’ hebben
verlaten. Immers, de diverse sprekers hielden maar niet op met ‘wat je niet anders
dan racistische opschepperij kunt noemen: de grootsheid van de natie, de ouderdom
van de civilisatie en de heilige geschriften, de onderlinge gehechtheid van het volk,
de lessen die India de wereld kan leren, de fantastische Indiase muziek, film, kleding,
voedsel’ (Ramdas 2003).15 Volgens Ramdas is India wel degelijk uit op het inkomen
van de buitenlandse Indiër, die immers ongeveer twintig maal meer verdient dan een
Indiër in India zelf. ‘enerzijds eregast, anderzijds uitgebuit waar je bij staat. Het is
een paradox waar de Indiase diaspora mee moet leren leven’ (ibidem).
Ramdas verwoordt hier het wantrouwen dat door veel Hindostanen wordt gedeeld:
dat India niet geïnteresseerd is in de Hindostaanse gemeenschap, maar uit is op
economisch voordeel. Surinamers zelf tonen weinig belangstelling voor een
economische relatie. Als zij zich verbonden voelen met India dan is dat door de
Indiase achtergrond van hun voorouders, door culturele verwantschap, door
taalkundige overeenkomsten en door de gedeelde religie (zeker onder hindoes). Maar
juist op deze terreinen voelen zij zich weinig serieus genomen door India. Terwijl
India na vijftig jaar de internationale familie met veel spektakel in de armen sluit,
lijken Hindostanen in Suriname niet erg op deze hereniging te wachten.
De gedeterritorialiseerde ideologie van de Indiase natie vindt geen aansluiting bij
deze gemeenschap in diaspora. Het beeld van Bharat Mata, moeder India, die haar
kinderen opnieuw omarmt spreekt niet erg tot de verbeelding. Het moederland van
Hindostaanse Surinamers is immers Suriname en niet India.16 Bovendien is er in de
visie van Hindostanen weinig sprake van een gelijkwaardige relatie.17
15
16

17

Anil Ramdas is van Hindostaanse afkomst en werkte tot eind augustus 2003 als correspondent
voor het NRC Handelsblad in New Delhi, India.
Voor een deel van de Hindostaanse gemeenschap is er sprake van een ander moederland:
Nederland. De vraag die hier opkomt is wanneer Nederland een rol begon te spelen als nieuw
moeder- of vaderland. Begon dit op het moment dat Hindostanen officieel Nederlandse
onderdanen werden (in 1927)? Met de onafhankelijkheid van Suriname en de massale migratie
naar Nederland? Of is er sprake van een veel recentere ontwikkeling?
R.C. Sarikwal merkte iets vergelijkbaars op over de derde (en 4e etc) generatie Indiase
migranten Hij schrijft dat: ‘They are relatively blended well with the culture of the “Foreign”
country. In fact, the country is less “foreign” to them. India, for these people is a country of
rich cultural heritage which produced their parents [...] They talk about India, like it, once
in a while visit it, but never want to live there. India is more of an academic entity to be
conversed about over social gatherings. A typical example of this is the India described by
V.S. Naipaul in his book “An Area of Darkness”’ (Sarikwal 1984: 37).
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Er is duidelijk sprake van een zeer complexe verhouding tussen Hindostanen en
India. Terwijl Hindostanen zichzelf als etnische gemeenschap duidelijk onderscheiden
van andere Surinamers, ook met behulp van Indiase cultuurelementen of symbolen
(zoals de populaire Indiase film, Hindipop, Indiase kleding, etc.), distantiëren zij
zich tegelijkertijd van Indiërs door hun eigen Hindostaans Surinaamse culturele
tradities en nationale Surinaamse identificatie te benadrukken. De Hindostaanse
verbondenheid met India kenmerkt zich door grote mate van ambivalentie.
Hindostaanse Surinamers erkennen de culturele, linguïstische en religieuze
verwantschap, maar voelen zich geen onderdeel van de Indiase natie. Zij identificeren
hun culturele identiteit als Hindostaans en hun nationale identiteit als Surinaams.
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Ankie van de Kruijs
De PSV, een deftige partij in de Surinaamse politiek
D De in 1946 opgerichte Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) neemt in de
na-oorlogse politieke geschiedenis van Suriname een bijzondere plaats in. De PSV
is altijd een kleine partij van katholieke signatuur gebleven met nooit meer dan zo'n
7.000 leden, maar heeft tussen 1955 en 1980 wel verschillende malen
regeringsverantwoordelijkheid gedragen.1 Een partij die, naar het voorbeeld van de
Katholieke Volkspartij (KVP) in Nederland, bovendien is opgericht door een
Nederlandse missionaris, pater L.J. Weidmann. De PSV is te karakteriseren als dé
belangenbehartiger van het katholieke volksdeel in politiek Suriname. Tussen 1955
en 1963 maakte de PSV deel uit van twee verschillende regeringscoalities: in 1955
was dat de coalitie van het Eenheidsfront en in 1958 de coalitie met de protestantse
NPS en de Hindostaanse VHP (Samenwerkende Partijen).
In dit artikel concentreer ik me op de periode 1955-1963. Centraal staat de vraag
hoe de belangenbehartiging van de PSV tussen 1955 en 1963 kan worden
gekarakteriseerd. Hierbij focus ik mij op drie thema's die de belangenbehartiging
door deze partij goed illustreren: gezinspolitiek, arbeidspolitiek en de politiek ten
aanzien van katholieke instellingen en de kerk. Eerst beschrijf ik de rol van de PSV
in de twee kabinetsperiodes in deze periode, het kabinet-Ferrier (1955-1958) en het
kabinet-Emanuels (1958-1963) en daarna ga ik op de belangenbehartiging van de
PSV aan de hand van de genoemde thema's.

1

De PSV maakte deel uit van de regeringscoalities in 1955, 1958, 1963, 1969, 1973 en 1977.
Bij de verkiezingen in 1987, 1991, 1996 en 2000 slaagde de PSV er niet in een zetel in het
parlement te behalen.
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De progressieve Surinaamse volkspartij
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog ontstond in Suriname een levendig politiek
klimaat. Tussen 1945 en 1949 ontwikkelde zich een spectrum aan politieke partijen
langs etnische en religieuze scheidslijnen. Aanvankelijk was het voornaamste actiepunt
van de PSV (maar ook van andere partijen zoals de Hindostaanse VHP) het verkrijgen
van algemeen kiesrecht om zo tegenwicht te bieden tegen de machtspositie van de
lichtgekleurde protestantse Creolen verenigd in de Nationale Partij Suriname (NPS).
De Creools-protestantse groep had in de loop der tijd voor zichzelf een machtspositie
gecreëerd waarbinnen geen plaats was voor niet-protestanten en niet-Creolen. Hoewel
de PSV zich bij de oprichting profileerde als een partij voor allen die geloofden in
één God, concentreerde zij zich in haar belangenbehartiging en activiteiten op het
katholieke volksdeel. Het katholieke karakter van de partij werd natuurlijk sterk
benadrukt door het leiderschap van pater Weidmann.2 Het was een groot waagstuk
aangezien hij geen Surinamer was. Van de kerkelijke overheid kreeg hij alle ruimte,
maar hij mocht geen publieke kerkdiensten meer doen. De politieke partij werd in
het kader van de groepsvorming en de afzonderingspolitiek volledig met de katholieke
gemeente geassocieerd. Voor het publiek gold de PSV dan ook als een verlengstuk
van de missie. Daardoor bleef het aantal niet-katholieke leden en niet-Creolen zeer
klein.
Opvallend is echter wel dat de partij nooit heel erg succesvol is geweest in het
bereiken van haar achterban. Volgens Joop Vernooij, tussen 1969-2001 werkzaam
als parochiepriester in Suriname, waren bij lange na niet alle katholieken in de PSV
verenigd. De leiding van de parochies oefenden namelijk geen druk uit op de leden
om lid te worden van de katholieke partij. Als gevolg hiervan hadden de NPS en de
VHP ook katholieke leden (Vernooij 1998: 98). Ter illustratie: bij de volkstelling
van 19643 telde Suriname 324.211 inwo-

2

3

Pater Weidmann is geboren in 1899 in Kerkrede. Hij kwam in 1928 naar Suriname en werkte
aanvankelijk jarenlang in het binnenland onder Inheemsen en Marrons. In Paramaribo kreeg
hij bekendheid vanwege zijn aantrekkelijke stijl en woordkeus bij zijn preken waar ook
niet-katholieken op afkwamen. Hij stierf op 15 september 1962. Hoewel Weidmann zich
kandidaat had gesteld bij de parlementsverkiezingen is hij nooit gekozen. Vooral van de
zijde van de NPS werd hij fel bestreden. Leden van de Progressieve Werknemers Organisatie
(PWO) hebben een borstbeeld bij het gebouw van de PWO opgericht en leden van de PSV
hebben een standbeeld aan de Sophie-Redmondstraat opgericht. Op Rainville in Paramaribo
is een straat naar hem genoemd (Vernooij 1998: 143-5).
Eerdere volkstellingen zijn veel minder compleet en nauwkeurig. Daarom hanteer ik deze
volkstelling, die net buiten mijn onderzoeksperiode valt. Miet deze volkstelling is overigens
al rond 1962 aangevangen.
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ners waarvan 71.166 katholiek en 71.067 protestant (Dew 1978: 9). Bij de
verkiezingen van 1963 haalde de PSV maar 3.916 stemmen, terwijl bijvoorbeeld de
NPS 20.354 stemmen verzamelde. De NPS slaagde er dus veel beter in de achterban,
uit met name de Evangelische Broeder Gemeente, te bereiken.
Op de vraag waarom het de PSV niet lukte om een groot deel van de achterban te
mobiliseren is geen eenduidig antwoord mogelijk. Zo stelt Vernooij al dat de
rooms-katholieke geestelijkheid geen druk uitoefende op haar parochianen om lid
te worden van de PSV. Een groot gedeelte van de katholieke Indianen en Marrons
(zo'n tienduizend mensen) maakte in deze periode nauwelijks gebruik van het
algemeen stemrecht. Beide groepen woonden diep in de binnenlanden en waren over
het algemeen nog niet geregistreerd bij de burgerlijke stand en kwamen dus niet voor
op de kiezerslijsten. Katholieke Hindostanen en Javanen moesten de keuze maken
russen de PSV of een eigen etnisch georganiseerde partij zoals de VHP, de PBIS of
KTPI. De reden waarom de katholieke stemmen grotendeels bij andere partijen
terechtkwamen, was dat mijns inziens de keuze voor de PSV voor veel katholieken
niet vanzelfsprekend was (zoals dat bijvoorbeeld in Nederland wel was ten tijde van
de verzuiling), omdat deze mensen zich meer verbonden voelden met hun etnische
groep en daardoor bijvoorbeeld kozen voor de VHP of voor de NPS. Laatstgenoemde
partij droeg nadrukkelijk uit een christelijke partij te zijn voor alle Creoolse christenen.
Volgens Vernooij speelde ook mee dat veel donkere Creolen zich niet echt thuis
voelden bij de PSV. De PSV had veel lichtgekleurde hoger opgeleide Creolen op
topfuncties in het bestuur. Veel donkere Creolen konden zich beter identificeren met
de minder elitaire en minder deftige NPS.4
Binnen de PSV kan men inderdaad een vrij groot verschil opmerken tussen
achterban en partijtop. De achterban bestond grotendeels (in de periode 1955-1963
moeten er zo'n 4.000 tot 7.000 leden zijn geweest) uit personen uit de katholieke
arbeidersklasse en middenklasse. De partijtop bestond aanvankelijk uit geestelijken
en hoger opgeleiden uit de midden- en hogere klassen. Na 1956 bestond de partijtop
grotendeels uit jonge katholieke intellectuelen. In verhouding waren deze jonge
katholieke intellectuelen in de minderheid (enkele tientallen), maar deze groep stelde
zich wel nadrukkelijk politiek actief op en vervulde de bestuurs- en politieke functies.

4

Gesprek met Dr. J. Vernooij op 6-9-2002.
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Eenheidsfront
Het jaar 1955 is een breekpunt voor de PSV. Tot die tijd was de PSV er niet in
geslaagd een zetel te bemachtigen in de Staten van Suriname. Ook kan men het jaar
1955 zien als een cesuur in de parlementaire geschiedenis van Suriname, omdat voor
de eerste maal twee grote blokken van partijen tegenover elkaar stonden in de
verkiezingsstrijd. De PSV profiteerde hiervan.
Aan de ene kant vormde zich het Eenheidsfront (EF), een coalitie van overwegend
Creoolse partijen. Het EF bestond uit de Partij Suriname (PS) en de Surinaamse
Democratische Partij (SDP), die zich in respectievelijk 1952 en 1954 van de Nationale
Partij Suriname (NPS) afgesplitst hadden, en uit de Progressieve Surinaamse
Volkspartij (PSV). Het front sloot daarnaast een stembusakkoord met de Javaanse
KTPI. Het EF was erop gebrand de tot dan toe oppermachtige NPS electoraal uit te
schakelen (Meel 1999: 81-82). Dit gold vooral voor de PS en de SDP. De PSV en
KTPI zijn naar mijn mening voornamelijk uit opportunistische motieven in zee gegaan
met de PS en SDP. Zij zagen op deze manier kans regeringsverantwoordelijkheid te
krijgen. Coalitievorming was voor hen noodzakelijk om aan hun regeringsambities
vorm re geven. In Suriname werd het samenwerkingsverband tussen de SDP, PS en
PSV geamuseerd beschouwd. Vooral de plotselinge vriendschap tussen de
aartsvijanden D.G.A. Findlay (leider SDP) en pater L.J. Weidmann werd met scepsis
ontvangen.
Aan de andere kant presenteerden de NPS en de VHP zich als de Samenwerkende
Partijen. Bij de leiders van deze partijen, J. Pengel en J. Lachmon, was een aversie
ontstaan tegen de lichtgekleurde elite van Creoolse politici. Deze elitegroep, die ooit
de partijtop van de NPS uitmaakte, werd voornamelijk vertegenwoordigd door de
PS en SDP (Meel 1999: 82). De NPS en VHP presenteerden zich daarentegen
nadrukkelijk als multi-etnische coalitie (verbroederingscoalitie) voor de lagere en
arbeidersklasse en de plattelandsbevolking. Het blijft vreemd dat de PSV, de partij
die zich toch presenteerde als partij voor de arbeidersklasse, zich aansloot bij het
Eenheidsfront. De bronnen en de literatuur geven hier geen verklaring voor. Ik sluit
niet uit dat de PSV voornamelijk problemen had met een aansluiting bij de VHP.
Azimullah geeft aan dat de VHP in 1949 aan de PSV had voorgesteld om samen de
verkiezingen in te gaan. De PSV had dit toen geweigerd, volgens Azimullah uit angst
dat de eigen kiezers dit niet zouden accepteren (Azimullah 1986: 64). Mijns inziens
speelde dit nog steeds in 1955. Waarschijnlijk voelde de PSV-aanhang zich nog
steeds meer thuis in een Creools en christelijk samenwerkingsverband en was nog
niet klaar voor interraciale samenwerking. Evengoed blijft de keuze voor het EF
onduidelijk en vreemd en doordrenkt met een zweem van opportunisme. Strategisch
gezien was de aansluiting bij het EF zeker een goede zet.
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Na een felle verkiezingscampagne kwam op 29 maart 1955 het Eenheidsfront als
duidelijke overwinnaar uit de bus met dertien zetels. De NPS ging van dertien zetels
terug naar twee en de VHP behield haar zes zetels. Voor de PSV kwamen C.R.
Biswamitre, J.A. Emanuels en J.A. Wessels in de Staten.
Hoe verging het de PSV nu in deze periode? De periode 1955-1958 kan worden
beschouwd als een zeer turbulente periode voor de PSV. Blij met de grote en
misschien enigszins onverwachte verkiezingswinst in 1955 begon de partij vol
enthousiasme en vol verwachtingen aan haar eerste termijn in de Staten en in de
regering. De samenwerking met de SDP en PS begon echter al snel tegen te vallen.
Dit is te verklaren uit het overwicht van de SDP, het cliëntelisme van deze partij, de
moeilijke samenwerking met SDP-leider Findlay en de interne verdeeldheid binnen
de eigen partij over politiekinhoudelijke vraagstukken maar ook over de aansluiting
bij het EF an sich. De Zeer harde oppositie door NPS en VHP, die de politieke
besluitvorming danig frustreerde door voortdurend het quorum te breken, consequent
tegen te stemmen en fel te debatteren, droeg hieraan ook zijn steentje bij. Daarbij
kwam dat de ideologie van de PSV van nature meer aansloot bij de NPS en de VHP.
De cultuur van het regelen van banen voor de SDP en het latente anti-katholicisme
van de EF-partners vervreemdden de PSV van het EF. De droom werd al snel een
desillusie. Op 22 juni 1956 werd door de Partijraad van de PSV besloten uit het EF
te stappen. De directe aanleiding vormde een contract dat de regering-Ferrier trof
met de Amerikaanse ondernemer Schweig. In ruil voor investeringen werd dit bedrijf
voor een periode van tien jaar vrijgesteld van het betalen van belasting. Ook kreeg
het voor vijftien jaar een monopoliepositie op de export van garnalen en verwerkte
vis. De breuk met het EF werd binnen de partij ervaren als een grote teleurstelling.
Door partijvoorzitter Sang A Jang werd de breuk vooral beschouwd als een eigen
falen. Hij was namelijk grotendeels verantwoordelijk voor het samengaan met het
EF en had samen met Findlay de informatie geleid. Sang A Jang was in deze
informatie compleet ondergesneeuwd door Findlay.5 De voorzitter van de PSV legde
vervolgens het voorzitterschap neer. Het nieuwe bestuur dat na zijn aftreden aantrad
bleek een trendbreuk met zich mee te brengen. De nieuwe club van jonge
intellectuelen onder leiding van de jonge advocaat Ooft bracht een modernisering
van partijorganen met zich mee. Het nieuw aangestelde hoofdbestuur vroeg de drie
Statenleden en de PSV-ministers om hun zetels af te staan. Minister Rens voldeed
aan dit verzoek. Minister Smit daarentegen weigerde zijn

5

Notitie van gouverneur over Statenontbinding op 20-3-1957, Archief van het Kabinet van
de Gouverneur van Suriname 1952-1975, Nationaal Archief (NA), Toegangnummer 2.10.26,
Inventarisnummer 1220.
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ministerspost op te geven en zegde zijn lidmaatschap van de PSV pas op, nadat het
nieuws van een voorgenomen samenwerking tussen de NPS, VHP en PSV bekend
was geworden.6
Ook de drie Statenleden voor de PSV weigerden hun zetel op te geven. Sterker
nog, ze richtten in plaats daarvan op 8 januari 1957 de Surinaamse Volkspartij (SVP)
op. Deze partij is opgericht door een aantal ontevreden katholieke PSV'ers waaronder
de drie Statenleden. De achtergronden voor deze ontevredenheid zijn onduidelijk,
maar zullen waarschijnlijk te maken hebben met de persoon Weidmann en de nieuwe
lichting jonge intellectuelen. Bij de verkiezingen in 1958 maakte de SVP onderdeel
uit van het Eenheidsfront, maar zij haalde geen zetel. Hierna verdween deze partij
van het politieke toneel.
De PSV zette zich feller af tegen de voormalige coalitiegenoten en moest voor de
eerste maal gaan vechten voor de stemmen van de katholieke achterban. Vanaf toen
ging het snel: een belangrijke zet waren de besprekingen die het nieuwe bestuur van
de PSV met de NPS en de VHF begon op 3 oktober 1956. Dit betekende in feite een
bom onder de regering-Ferrier. Het kabinet was toen nauwelijks 1 jaar en 5 maanden
oud. Deze besprekingen leidden op 8 januari 1957 tot een akkoord van de PSV, NPS
en VHP om samen de verkiezingen in te gaan (Breeveld 2000: 213-214). Uiteindelijk
viel de Eenheidsfront-regering, verzwakt door het uittreden van de PSV en later ook
de KTPI en de felle oppositie, op 21 april 1958. Over de PSV kunnen we stellen dat
de samenwerking en communicatie tussen bestuur, partijraad en fractie belangrijker
werden. In de periode 1955-1958 was een voorzichtige omslag zichtbaar van politieke
naïviteit naar professionalisering.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
De regering-Ferrier diende zijn ontslag in en er werden nieuwe verkiezingen
uitgeschreven voor 25 juni 1958. Zoals we eerder lazen, had de PSV een coalitie
gevormd met de NPS en VHP. De PSV mocht vier kandidaten leveren voor de kieslijst
in het district Paramaribo. Naast Emile Wijntuin, die in de vorige periode buiten de
boot was gevallen in het district Coronie, werden de jonge intellectuelen H.
Heidweiller, L. Guda en P. van Philips gekandideerd. De verkiezingen werden
glansrijk gewonnen door de Samenwerkende Partijen: het blok won 17 van de 21
zetels. De twee zetels van district Commewijne waren, traditiegetrouw voor de KTPI
en in Nickerie won een nieuwe

6

Brief (10-1-1957) van W. Smit aan het bestuur van de PSV. Archief van het Kabinet van de
Gouverneur van Suriname 1952-1975. NA, Toegangnummer 2.10.26, Inventarisnummer
1220.
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partij, de Nickerie Onafhankelijke Partij (NOP) de twee beschikbare zetels (Dew
1978: 118).
Hoe is deze verpulverende verkiezingswinst op het EF nu te verklaren? Vooral
het nieuwe imago van de NPS en PSV zoals Dew stelt: ‘cooler and more academie’
verminderde de angsten van de kiezers om met dit blok in zee te gaan (Dew 1978:
120). Hoger opgeleiden had zeer veel aanzien in Suriname. De NPS won een groot
deel van de Creoolse kiezers terug ten koste van de SDP en de PS en de PSV wist
het katholieke volksdeel bijeen te houden. De vier geselecteerde kandidaten voor
PSV waren dan ook alle vier gekozen in de Staten dankzij het gedisciplineerd stemmen
van NPS, PSV en VHP-aanhangers in het district Paramaribo. Namens de PSV namen
twee minister, A.J. Morpurgo en P. van Philips, zitting in het kabinet-Emanuels dat
door formateur Pengel werd gevormd. Jurist C.D. Ooft nam de vrijgekomen
Statenzetel van Van Philips in.
Hoe is deze kabinetsperiode nu te karakteriseren voor de PSV? De periode
1958-1963 werd gekenmerkt door haar politieke stabiliteit. De overgrote meerderheid
van de Samenwerkende Partijen in de Staten van Suriname en het gebrek aan oppositie
zorgden voor rust en orde. Hierdoor was daadkrachtige besluitvorming meer mogelijk
dan in de periode 1955-1958. Door het ontbreken van persoonlijke vetes in de Staten
werd besluitvorming niet langer gefrustreerd. De samenwerking binnen de
Samenwerkende Partijen was wezenlijk anders dan die in het EF in de periode
1955-1958. De drie partijen vormden wel een coalitie, maar functioneerden zelfstandig
in de Staten. In de periode 1958-1963 gebruikten de drie partijen ieder hun eigen
spreektijd en wezen uit hun eigen midden woordvoerders aan. De zelfstandigheid
van de fracties had tot gevolg dat er meer ruimte was om van mening te verschillen
en dat er minder ‘coalitiediscipline’ bestond. Regelmatig verschilden de partijen van
mening over bepaalde onderwerpen in de Staten.
Ondanks deze politieke stabiliteit waren er wel onderhuidse spanningen. Binnen
de Samenwerkende Partijen had de NPS de meeste macht. Dit was te verklaren door
de electorale overmacht van de NPS en door de greep die Pengel had op de regering.
De VHP was zeer loyaal aan de NPS en de PSV trok hierdoor vaak aan het kortste
eind. Vooral de macht die Pengel naar zich toetrok, zorgde bij de PSV voor
spanningen. Aan het eind van de regeerperiode dreigde de PSV zelfs het
samenwerkingsverband te verlaten. In hoeverre dit dreigement serieus genomen moet
worden is echter de vraag, omdat de PSV zich dondersgoed realiseerde dat het
samenwerkingsverband met de NPS en VHP de enige mogelijkheid was om nog een
termijn deel uit te maken van het Statencollege en de regering. Een aansluiting bij
het EF was geen reële optie, omdat de PSV haar geloofwaardigheid naar de achterban
toe met een derge-
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lijk besluit zou verliezen.
De PSV maakte in de periode een professionaliseringslag door. De relatie tussen
hoofdbesturen, kringbesturen en fractie werd verbeterd door maandelijkse
bijeenkomsten. Belangrijk was ook dat ditmaal de fractie expliciet gebonden werd
aan de besluiten van de partijraad door de belofte de Statenzetel af te staan mocht
de Partijraad dit wensen. Het contact tussen fractieleden, ministers en de achterban
werd versterkt door bezoeken aan de kringen en door optredens van de
volksvertegenwoordigers in kringvergaderingen en jaarvergaderingen. Belangrijk
om nog op te merken is dat in deze periode de PSV zich steeds meer begon te
profileren als een katholieke partij. In de periode na 1958 begon de PSV meer en
meer kleur te bekennen. De jonge academici waren de trotse representanten van het
katholieke volksdeel in Suriname.

Opkomen voor het katholieke volksdeel
Om een representatief beeld te kunnen schetsen van de belangenbehartiging door de
PSV richt ik mij, zoals in de inleiding aangegeven, op een drietal thema's7 die de
belangenbehartiging door de PSV goed weergeven en illustreren: gezinspolitiek,
arbeidspolitiek en de politiek ten aanzien van katholieke instellingen en de kerk.
Achtereenvolgens bespreek ik de bevindingen bij de drie thema's.

Gezinspolitiek
De prioriteit die binnen de PSV gegeven werd aan de gezinspolitiek was een logische
en vanzelfsprekende keuze. Vanuit de katholieke achtergrond was het gezin een
essentieel onderdeel van de visie op de maatschappij. Het gezin was dé eenheid die
de rust in de Surinaamse samenleving kon waarborgen. Het gezin kon dit niet alleen,
zeker niet in de woelige tijden die Suriname doormaakte in de eerste decennia na de
Tweede Wereldoorlog.
De aandacht voor de gezinspolitiek kwam dus voort uit de katholieke signatuur
van de partij. Maar de aandacht voor de gezinspolitiek is ook te verklaren als men
kijkt naar de achterban. Het grootste deel van de leden was rooms-katholiek en had
grote gezinnen. Om de achterban aan zich te binden was het dus ook erg verstandig
om in de Staten te pleiten voor maatregelen die het gezin bevoordeelden. Niet voor
niets koos de partij het gezin zelfs als

7

Deze drie thema's zijn gebaseerd op het partijorgaan van de PSV (Vooruit) en de Handelingen
der Staten van Suriname. Vooruit verscheen onregelmatig. Sommige jaargangen verscheen
zij eens per maand, weer andere jaren tweemaal per maand. In het eerste geval zal het nummer
in de voetnoten worden aangeduid met maand en jaar, in het laatste geval met dag, maand
en jaar.
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logo.
De PSV had een aantal maatregelen voor ogen die het gezin moesten beschermen
tegen de buitenwereld. Deze maarregelen hadden hoofdzakelijk een financieel karakter
en waren bedoeld om de kleine man in staat te stellen een groot gezin te onderhouden.
Voornaamste was de uitbreiding van de kinderbijslagregeling. Er bestond wel een
kinderbijslagregeling, maar die gold enkel voor ambtenaren en de uitkering daalde
progressief per kind. Volgens een artikel in Vooruit van september 1959 moest dit
‘als een druppel op een plaat beschouwd worden.’8
Daarnaast pleitte de PSV, onder andere in Vooruit van 5 juni 1957, voor een
gezinsloon met de achterliggende gedachte dat: ‘zolang de arbeider geen voldoende
brood op tafel heeft voor zich, zijn vrouw en kinderen, met dezen niet fatsoenlijk
voor den dag kan komen, moet wonen in een krot, geen geld heeft voor een redelijke
ontspanning en ontwikkeling, geen behoorlijke vorming en ontwikkeling kan geven
aan zijn kinderen, niet kan sparen voor de tijd van nood, niets op zij kan leggen voor
zijn oude dag... kan er geen sprake zijn van een rechtvaardig loon.’9 Hoe hoog dit
rechtvaardig loon nu moest liggen in de ogen van de PSV is niet duidelijk. Wel
kunnen we constateren dat de ontwikkeling van het nationaal inkomen zeer
onevenwichtig was. In de jaren 1955-1963 groeide het reële nationale inkomen
jaarlijks zo'n 4% wat nauwelijks voldoende was om met de bevolkingsgroei gelijke
tred te houden (Buddingh' 2000: 308).
De PSV achtte vooral de staat van de huizen en de werkloosheid grote bedreigingen
voor het gezin. Door het geboorteoverschot in Suriname en de geringe financiële
middelen van de bevolking en overheid was een grote achterstand ontstaan in de
volkswoningbouw. Hierdoor woonden grote gezinnen noodgedwongen in
eenkamerwoningen op erven, de zogenaamde erf- of krotwoningen. De PSV pleitte
de gehele periode voor subsidiëring van de volkswoningbouw, wat in oktober 1960
werd overgenomen door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.10 Ook
de werkloosheid had de aandacht van de PSV, omdat er voor werkloze arbeiders met
gezinnen geen enkel sociaal vangnet bestond.
In de belangenbehartiging ten aanzien van het gezin was wel een verschuiving
merkbaar in de periode 1955-1963. De PSV begon in 1955 met goede moed als
regeringspartij. In de grote verwachtingen van de blokvorming met

8
9
10

Vooruit, september 1959.
Vooruit, 5 juni 1957.
Vooruit, oktober 1960.
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de SDP en PS werd de PSV al snel teleurgesteld. De gezinspolitiek werd
ondergesneeuwd door de grootse infrastructurele werken die gerealiseerd moesten
worden. Door de overmacht van de SDP en de PS binnen het EF kwam de
gezinspolitiek niet erg hoog op het prioriteitenlijstje van het EF. De drie Statenleden
van de PSV leken ook erg weinig druk uit te oefenen op hun coalitiegenoten. Hierdoor
ontstond onvrede binnen de PSV. De breuk met het EF en de breuk met de eigen
Statenleden volgden dan ook snel. De politieke actualiteit en dan met name de felle
strijd tussen coalitie en oppositie hielden de gemoederen bezig en de gezinspolitiek
bleef de gehele periode op de achtergrond.
Na de verkiezingen van 1958 was de PSV weer terug in regering en Staten. Door
de grote overwinning van de Samenwerkende Partijen en het wegvagen van de SDP
en PS, keerde de politiek terug in rustig vaarwater. Het klimaat van constructieve
samenwerking en overleg in combinatie met het behoud van zelfstandigheid van de
fracties zorgde ervoor dat de PSV voldoende ruimte kreeg voor het streven naar een
gezonde gezinspolitiek. De relatie tussen de aandacht voor de gezinspolitiek en het
katholieke karakter van de partij werd in deze periode steeds doorzichtiger. De interne
organisatie in fractie en partij zorgde voor een optimale benutting van de
mogelijkheden om de gezinspolitiek op de politieke agenda te houden. De geluiden
van de achterban werden snel vertaald in rekesten aan de regering en vragen door
de fractie. Toch is er relatief weinig gerealiseerd van de standpunten van de PSV.
Het was niet zozeer dat het draagvlak bij de regering (en vooral bij de eigen ministers)
en de andere fracties voor de ideeën van de PSV niet groot was. Ze stonden juist vrij
positief tegenover de bescherming van het gezin. Het voornaamste probleem was
toch het feit dat de plannen van de PSV financieel niet haalbaar waren. De grotere
partijen stelden andere prioriteiten om de geringe middelen van de regering aan te
spenderen zoals de bevordering van industrie, de banden met grote mogendheden
en de infrastructuur.

Arbeidspolitiek
Naast de gezinspolitiek was ook de arbeidspolitiek een belangrijk thema in de politieke
ideologie van de PSV. Deze ideologie kwam deels voort uit het katholieke geloof,
maar misschien wat minder nadrukkelijk dan de gezinspolitiek die als vanzelfsprekend
verbonden was met de maatschappijvisie van het katholicisme. De arbeidspolitiek
kwam meer voort uit de katholieke reactie op het communisme en de angst hiervoor
(zoals beschreven in de pauselijke encyclieken waaronder Quadragesimo Anno). De
arbeidspolitiek was meer verbonden met de tijdgeest. Surinaamse arbeiders leidden
een onzeker bestaan in een samenleving vol dynamiek. Voor deze mensen, die vaak
nauwelijks rechten en
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rechtsbescherming hadden, was het communisme een grote verleiding. Ideologische
motieven speelden vooral een rol ten aanzien van de bescherming van de allerarmsten.
Zij mochten niet aan hun lot worden overgelaten.
De aandacht voor de arbeider was ook te verklaren door de samenstelling van de
achterban. Verreweg het grootste deel van de aanhang bestond uit katholieke Creolen
en deze groep was weer het beste vertegenwoordigd in de overheids- en
dienstverlenende sectoren. Van de 71.166 katholieken in Suriname in 1964, waren
er 47.658 van Creoolse afkomst. De Creolen waren dominant in drie beroepssectoren:
de overheidssector (62,6% van de werknemers in deze sector was Creools), de
dienstensector (61,7%) en de mijnbouw (56,4%). De aandacht voor de arbeider en
vooral voor de ambtenaar viel dus te verklaren uit electoraal oogpunt.
De aandacht van de PSV voor de arbeider kan tevens niet los gezien worden van
het bestaan van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO), de vakcentrale
verbonden aan de PSV. De PWO was op 15 februari 1948 opgericht, eveneens door
pater Weidmann. In Suriname was het gewoon dat vakbonden en politieke partijen
nadrukkelijk en expliciet aan elkaar gelieerd waren. Naast de PSV en PWO hadden
bijvoorbeeld de NPS en de zogenaamde ‘Moederbond’ nauwe banden.
Wat waren nu de wensen van PSV ten aanzien van de zorg voor arbeiders? Niet
enkel een rechtvaardig loon was volgens de PSV essentieel ter bescherming van de
arbeider en zijn gezin, ook andere regelingen waren van belang zoals een
kinderbijslagregeling, een vakantieregeling en een pensioen- en ongevallenregeling.
Al deze zaken waren noodzakelijk om de arbeider een sociaal rechtvaardig leven te
geven. Daarnaast pleitte de PSV voor een sociaal vangnet. In een land als Suriname,
waar de bevolking sneller groeide dan het banenaanbod, was de werkloosheid een
van de grootste bedreigingen voor de maatschappij. Hoe groot de werkloosheid in
Suriname daadwerkelijk was is moeilijk te zeggen omdat de officiële cijfers niet
reëel zijn. In 1956 bijvoorbeeld was de geregistreerde werkloosheid vierduizend
personen op een beroepsbevolking van 71.500. Bij deze berekening werd echter geen
rekening gehouden met de seizoens- en verborgen werkloosheid (Gowricharn 1990:
119).
De PSV was niet te spreken over de twee instrumenten die in Suriname waren
ontwikkeld om de werkloosheid aan te pakken, namelijk de werkverschaffing en de
arbeidsbemiddeling. De werkverschaffing was in 1952 opgericht met als doel
werklozen tijdelijk aan een baan te helpen. Deze werklozen werden dan geplaatst bij
uitvoeringstaken van overheidsdiensten. De werkverschaffing was echter uitgegroeid
tot een log en bureaucratisch ambtenarenapparaat dat volgens de PSV, zoals gezegd
in Vooruit van september 1959,
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een reorganisatie nodig had.11 Ook ten aanzien van de arbeidsbemiddeling had de
PSV geen goed woord over. Deze dienst was eveneens erg bureaucratisch en had er
bovendien een handje van om politieke vrienden aan een baantje te helpen. In de
Vooruit van juli 1961 ging men hierop in: ‘Het komt wel al te vaak voor, dat mensen,
die al jaren geregistreerd zijn, niet aan de slag kunnen komen, terwijl anderen die
helemaal niet als “werkzoekende” geclassificeerd zijn een zekere prioriteit genieten.’12
Ook deze dienst kon volgens de PSV wel een reorganisatie gebruiken. De PSV was
meer gecharmeerd van zelfhulpoplossingen zoals leningen verschaffen aan kleine
ondernemers uit het nijverheidsfonds of door de Volkscredietbank.
Hoe was nu de rol van de PSV in de twee kabinetsperiodes ten behoeve van de
belangenbehartiging van arbeiders? In de periode 1955-1958 had de PSV meer dan
de andere twee collegepartijen een band met de arbeider zowel door de connectie
met de PWO als door de samenstelling van de achterban. Deze band en de aandacht
voor de arbeider kwamen goed naar voren in het regeringsprogram van de
regering-Ferrier. Uit de bijdragen in Vooruit blijkt dat de PSV in deze periode een
duidelijke visie had op de bescherming van de arbeider en deze ook helder uitdroeg
naar de achterban toe. De PSV slaagde er echter evenwel niet in om ook in de Staten
deze arbeidspolitiek op de politieke agenda te houden. Ook hier was dit wederom te
wijten aan de tijdgeest. De Statenleden van de PSV werden ondergesneeuwd door
de collega's van de SDP en PS. Nadat de PSV terugtrad uit regering en Statencollege
voerde de PSV buitenparlementaire oppositie in het blad Vooruit, waar vaak werd
gewezen op het feit dat de regering-Ferrier niet genoeg aandacht had voor de kleine
man. In de periode 1958-1963 kreeg de PSV een nieuwe kans. Nu stond de PSV niet
meer alleen in haar denkbeelden over de kleine man. Hoewel de NPS en VHP soms
andere ideeën hadden over de uitwerking van bescherming van de arbeider, waren
alle drie de partijen het erover eens dat er iets moest worden gedaan voor deze groep.
Ten aanzien van de ambtenaren werden eindelijk de rechtspositie en de
arbeidsvoorwaarden geregeld, ten aanzien van de arbeiders werd onder andere een
begin gemaakt met collectieve arbeidsovereenkomsten. Door de constructieve
samenwerking tussen partij, Staten en regering was er minder noodzaak voor veel
aandacht voor de arbeidspolitiek in Vooruit. De kwantiteit van artikelen nam hierdoor
dus af. De kwantiteit van aandacht voor de arbeidspolitiek in de Staten nam gigantisch
toe en is een teken van constructieve aandacht voor dit thema.

11
12

Vooruit, september 1959.
Vooruit, juli 1961.
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De PSV en de kerk
De aandacht van de PSV voor overheidssteun en subsidiëring vloeide als
vanzelfsprekend voort uit de band met de missie in Suriname. Hoewel er geen officiële
band bestond tussen de katholieke kerk en de PSV, was er een grote mate van loyaliteit
van de PSV aan de kerk. Dit is te verklaren door de inbedding van topfiguren binnen
de PSV in de kerk en de samenstelling van bestuur en achterban.
In de periode 1955-1958 ging de aandacht hoofdzakelijk uit naar het bijzonder
onderwijs. Toch werd door de Statenleden van de PSV in de Staten de thematiek
weinig aan de orde gesteld. Dit is te verklaren doordat de PSV intern krampachtig
vasthield aan het zelf gecreëerde beeld van een partij die openstond voor alle gezindten
die geloofden in één God en daarom moeilijk specifiek katholieke onderwerpen aan
de orde kon stellen. Een andere factor was het feit dat de Statenleden voor de PSV
zich steeds meer met het EF en steeds minder met het PSV verbonden voelden onder
druk van het patronagesysteem.
In de periode 1958-1963 werd meer aandacht besteed aan deze thematiek. Dit
kwam onder meer doordat de Statenleden nadrukkelijker kleur bekenden. De politiek
van de PSV werd realistischer. De PSV bleef open staan voor leden van alle gezindten,
maar de Statenleden zagen zichzelf vooral als volksvertegenwoordigers van het
katholieke volksdeel. De katholieke identiteit werd ditmaal niet verstopt, maar met
trots uitgedragen.
In deze periode ging in Vooruit en in de Staten in het bijzonder de aandacht uit
naar de twee onderwerpen namelijk het St.-Vincentiusziekenhuis en het bijzonder
onderwijs. In de terugkerende artikelenreeks ‘PSV en de politiek’ in het partijorgaan
Vooruit door fractieleider Ooft werd aandacht besteed aan het
St.-Vincentiusziekenhuis. Ten aanzien van dit ziekenhuis wilde de PSV zowel een
kwijtschelding van een lening als een jaarlijkse subsidie van de overheid. Het
argument hiervoor was dat in het ziekenhuis iedereen geholpen werd ondanks zijn
of haar geloof. Er werd vooral de nadruk gelegd op het onrecht dat het ziekenhuis
was aangedaan: ‘Veertig jaren heeft dit ziekenhuis haar werkzaamheden verricht,
met erkenning van de burgerij, maar zonder de noodzakelijke financiële steun van
de Overheid. Deze financiële steun is thans echter toegezegd reeds bij de begroting
van 1958, een omstandigheid waarvoor de huidige regering lof verdient.’13
Zoals gezegd, werd ook de nodige aandacht geschonken aan het bijzonder
onderwijs. In het bijzonder werd ingegaan op de ongelijkheid tussen de subsidiëring
van openbaar en bijzonder onderwijs. Aan de lezers van Vooruit

13

Vooruit, september 1959.
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werd medegedeeld: ‘dat tot en met het jaar 1959, 70% van de uitgetrokken bijdrage
van het TJP (Tienjarenplan) bestemd was voor de bouw van openbare scholen, terwijl
de rest (30%) verdeeld werd onder de diverse bijzondere richtingen... Wij eisen geen
waardering voor het Bijzonder Onderwijs maar wel erkenning.’14 Het was een feit
dat in de districten bijna 60% van de leerlingen van katholieke scholen, niet katholiek
was. We kunnen dus stellen dat de missiescholen weldegelijk in een behoefte
voorzagen.15
Naast het bijzonder onderwijs en het St.-Vincentiusziekenhuis kregen een aantal
andere onderwerpen ook aandacht tijdens de Statenvergaderingen. De
kruisverenigingen werden met enige regelmaat aangehaald met het doel om voor het
werk van deze instellingen erkenning en waardering te krijgen: ‘Een groot stuk van
het sociale werk op het terrein der wijkverpleging en consultaties wordt belangeloos
verricht door drie particuliere instellingen, de Kruisverenigingen die tot op dit moment
geen enkele steun krijgen van de Overheid. Deze kruisverenigingen bestaan en draaien
stabiel, niet om die enkele kwartjes van de leden1 per maand, maar door de financiële
steun van derden.’16 Op 18 april 1962 deed Ooft een concreet verzoek om subsidie
voor de kruisvereniging. De subsidie was nodig om een opleiding voor
kraamverzorgsters door de kruisverenigingen te financieren.17 Dit subsidieverzoek
werd gehonoreerd.
Een goed voorbeeld van de professionaliseringsslag die de PSV had doorgemaakt
was het feit dat meer rekesten en vragen vanuit de achterban de Statenleden bereikten
en in de Staten aan de orde werden gesteld. Wijntuin haalde bijvoorbeeld bij de
begrotingsbehandeling van het departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij een
probleem aan van een man in de houttuinpolder waarvan een perceel was ingetrokken
omdat hij twee maanden niet betaald had; de man was echter twee maanden lang
ziek. Wijntuin pleitte ervoor dat het perceel werd teruggegeven.18 Niet enkel van
individuen werden de belangen behartigd, ook van aan de PSV gelieerde instellingen
zoals de PWO. Op 8 december 1958 stond bijvoorbeeld een rekest van de PWO over
het werklozenprobleem vermeld bij de ingekomen stukken. In de reactie op de inge-

14
15

16
17
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Vooruit, april 1962.
Statistieken en tabellen behorende bij Honderd jaar missie in Suriname door de
Redemptoristen 1866-1966, Archieven van de Vice-Provincie Suriname van de Congregatie
van de Redemptoristen (CSSR), Archief Redemptoristen Wittem, Inventarisnummer 13.
Handelingen der Staten van Suriname 1960-1961, p.93-94.
Handelingen der Staten van Suriname 1961-1962, p.558-559.
Handelingen der Staten van Suriname 1960-1961. p.216.
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komen stukken haalde Wijntuin dit rekest nogmaals aan en vroeg de bijzondere
aandacht van de minister ervoor.19
Als we nagaan wat de PSV in de periode 1958-1963 heeft gerealiseerd van haar
doelstellingen, kunnen we stellen dat de PSV niet ontevreden mocht zijn. Voor het
St.-incentiusziekenhuis werden zowel de kwijtschelding van de lening als een
jaarlijkse subsidie gerealiseerd, de gelijkstelling van bijzondere en openbare
onderwijzers werd een feit en ook de kruisverenigingen kregen subsidie toegewezen.
Over het algemeen kunnen we stellen dat in deze periode de waardering en erkenning
van de katholieke gemeente in de politiek toenam. Wel zien we dat de andere
gezindten hier een precedent in zagen. Als de PSV tegemoet gekomen werd, wilden
ook zij een van hun speerpunten vervuld zien.

Conclusie
De partijen die het politieke toneel beheersten in de jaren vijftig en zestig waren
hoofdzakelijk bezig met de belangenbehartiging van de eigen achterban. Het feit dat
de politisering van de Surinaamse bevolking gebeurde langs vooral etnische maar
ook religieuze scheidslijnen, vergrootte de noodzaak van belangenbehartiging per
groep. Doordat geen etnische of religieuze groepering een dominante positie had
ontstond een soort verzuild systeem gebaseerd op etniciteit en/of religie, waarbij de
leiders van de politieke partijen afhankelijk waren van blokvorming voor het
verkrijgen van regeringsmacht. Een ander voorkomend verschijnsel toentertijd was
het patronagesysteem, waarbij de leiders van de regeringspartijen banen en diensten
bestemden voor de eigen achterban.
Hoe stond de PSV nu in dit systeem? Als regeringspartij was ook de PSV in de
periode 1955-1963 schuldig aan expliciete belangenbehartiging van de eigen groep.
Patronage was ook doorgedrongen tot de partij. Toch moer ik constateren dat de PSV
idealistischer en vooral moralistischer was dan de andere partijen in het politieke
spectrum. En juist dit idealisme heeft de PSV waarschijnlijk de kop gekost. De
moralistische, elitaire, intellectuele sfeer die om de partij heen hing voldeed niet aan
de behoefte van de doelgroep, de donkere katholieke Creool uit de volksklasse. Deze
Creolen identificeerden zich meer met de populistische, schreeuwerige toon die de
NPS zette.
Ten eerste heb ik in mijn onderzoek een schets gegeven van de partijgeschiedenis
van de PSV in de periode 1955-1963. We hebben de PSV in deze periode leren
kennen als een partij die een evolutie heeft doorgemaakt. In de peri-
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Handelingen der Staten van Suriname 1958-1959, p.242.
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ode 1955-1958 had de PSV zich laten verleiden tot een coalitie met de SDP en PS
(in het EF). De beslissing hiertoe kan worden getypeerd als een ondoordachte,
gehaaste keuze die werd ingegeven door de regeringsambities van sommige PSV'ers.
Een keuze die de PSV dan ook duur kwam te staan.
Na de val van het kabinet in 1958 kwam de PSV terug in de regering in een nieuwe
coalitie. De samenwerking met de NPS en de VHP was een strategische zet voor alle
drie de partijen. Dankzij de stemmen van de PSV was dit blok zeker van de
meerderheid in de Staten en dankzij de blokvorming kon de PSV wederom zijn
regeringsambities vormgeven. De Statenleden voor de PSV in deze periode waren
loyaler aan de partij dan die in de periode 1955-1958. De partijorganisatie werd
hechter en een professionaliseringsslag werd zichtbaar.
Het grootste probleem dat de PSV had was dat de achterban, de katholieke Creool,
niet bereikt werd. Maar zo'n tien procent van de katholieken in Suriname stemde op
PSV in de onderzoeksperiode. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te dragen,
maar met name het moralisme en intellectualisme van de PSV was hier de oorzaak
van. Zoals J. Vernooij zei in ons gesprek: ‘De PSV was gewoon te deftig.’
Dan komen we nu tot de beantwoording van de hoofdvraagstelling: Hoe is de
belangenbehartiging door de PSV te karakteriseren in de periode 1955-1963? Mijn
conclusie is dat, aan de hand van de drie thema's die in de vorige paragraaf aan de
orde zijn gekomen, de belangenbehartiging door de PSV verschillende kanten kende.
Bij alle drie de thema's had de belangenbehartiging een duidelijk katholiek karakter.
Dit gold natuurlijk vooral voor het laatste thema waarin de belangen van de kerk
centraal stonden. Maar ook ten aanzien van de gezinspolitiek en arbeidspolitiek is
een duidelijke band zichtbaar met katholieke beginselen zoals onder andere
neergeschreven in de pauselijke encyclieken. De voornaamste speerpunten van de
PSV vloeiden dus direct voort uit de katholieke maatschappijvisie.
De belangenbehartiging was deels ideologisch gekleurd en deels gericht op het
binden van de eigen achterban. De ideologische motieven kwamen het beste naar
voren in de zorgen van de PSV om de allerarmsten in de samenleving, en dan met
name de arme gezinnen. Toch was een groot deel van de maatregelen die de PSV
voorstond gericht op het verbeteren van de welvaart en het welzijn van de katholieke
achterban. Dit gold met name voor de maatregelen ten aanzien van het gezin en de
arbeider die gunstig waren voor de grote katholieke arbeidersgezinnen. Maar dit zou
men ook kunnen zeggen voor de maatregelen ten behoeve van de kerkelijke
instellingen. Van meer overheidssubsidie voor bijvoorbeeld bijzonder onderwijs en
bijzondere gezondheidszorg hadden de katholieke burgers van Suriname namelijk
ook profijt.
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Opportunisme speelde op het eerste gezicht niet zo'n grote rol. Maar als men goed
kijkt, dan blijkt het hele politieke systeem hiervan doordrongen. Als een partij voor
de eigen achterban een voordeeltje wist te realiseren, dan moest er ook iets inzitten
voor de andere partijen. Ideologie en opportunisme lagen in de PSV heel dicht bijeen.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit in grote mate te maken had met
persoonlijkheden. Statenleden als Wessels, Biswamitre en Emanuels waren in de
keuzes die ze hebben gemaakt schoolvoorbeelden van opportunistisch handelen.
Mensen zoals Weidmann en Wijntuin waren idealist in hart en nieren.
De belangenbehartiging door de PSV had dus verschillende kanten. De basis van
de belangen en speerpunten van de partij waren ingegeven door het katholiek geloof
en afgeleid uit encyclieken en katholieke beginselen. De belangenbehartiging zelf
was enerzijds ideologisch gekleurd en anderzijds ook vaak gericht op het behouden
en versterken van de achterban. Opportunisme en cliëntelisme waren ook de PSV
niet vreemd, maar het banenjagen gebeurde achter gesloten deuren en zeer discreet.
Naar mijn mening was dit ook niet iets dat door alle leden van partij geaccepteerd
werd, opportunisme was gerelateerd aan personen.
Ik heb ook gekeken of er een verschuiving in de belangenbehartiging plaatsvond
tussen de periodes 1955-1958 en 1958-1963. Het grote verschil was dat de PSV er
in de eerste periode niet in slaagde de speerpunten op de politieke agenda te houden.
Dit had te maken met de ondergeschikte rol van de PSV binnen het EF, maar ook
met de onderlinge verdeeldheid. Het grootste probleem was in feite dat de partij
nauwelijks grip had op de eigen Statenleden, die meer bezig waren met het
patronagesysteem dan met belangenbehartiging voor de PSV. In de tweede periode
waren de Statenleden loyaler aan de partij. De constructieve samenwerking tussen
partijbestuur, partijorgaan en Statenleden zorgde ervoor dat de katholieke zaak op
de politieke agenda bleef. In deze periode werden dan ook enige (bescheiden)
successen behaald. Een ander groot verschil was dat de partij in de tweede periode
explicieter uitkwam voor haar katholieke identiteit. Ondanks dat de partij open bleef
staan voor alle religies die geloofden in één god, profileerde de PSV zich als een
katholieke partij.
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Jessica Melker
Cojo, Mentor en Present in het Suriname van nu
In de nacht van 3 op 4 september 1832 brak brand uit in het huis van Mozes Nunes
Monsanto aan de Heiligeweg in Paramaribo. Het duurde lang voordat men de brand
meester was en pas 's ochtends bleek hoeveel schade de vlammen hadden aangericht:
zesenveertig woonen pakhuizen waren verwoest en om de brand te kunnen stoppen
had men dertien gebouwen moeten afbreken. Het Hof van Civiele en Criminele
Justitie startte een onderzoek en in eerste instantie weet men het ontstaan van de
brand aan onvoorzichtigheid begaan door de huisslaven van Monsanto. Doordat er
naderhand echter nog meer brandjes in de stad werden gesticht en de inspecteur van
bruggen, straten, wegen en waterwerken, Marten Douwes Teenstra, sporen van een
wegloperskamp in het Picornobos, nabij Paramaribo, ontdekte, zocht men verder.
Op 4 oktober 1832 werd de weggelopen slaaf Frederik opgepakt. In de dagen die
volgden, werden er steeds meer weggelopen slaven gevangen, die samen allerlei
diefstallen bleken te hebben gepleegd. Op 2 november 1832 sloeg Frederik door. Hij
bekende dat hij de brand bij Monsanto had aangestoken, samen met Cojo1, Mentor,
Present en Christiaan, allen weggelopen slaven die inmiddels in Fort Zeelandia
gevangen gehouden werden. Meer verhoren volgden, meer bekentenissen werden
afgelegd. Op 28 december 1832 dacht jus-

1

In de oudste documenten die ik over Cojo vond, wordt zijn naam als ‘Cojo’ gespeld. Het is
een zogenaamde dagnaam. Heel vaak ziet men ook de spelling ‘Codjo’ of ‘Kodjo’. Omdat
er aanwijzingen zijn dat ‘Cojo’ de oorspronkelijke naam van de slaaf is, gebruik ik in dit
artikel deze naam. In de citaten staat echter vaak ‘Codjo’.
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titie het verhaal rond te hebben en procureur-generaal Ph. de Kanter eiste de volgende
straffen: Cojo diende als hoofdschuldige te worden opgehangen, omdat hij de leider
van de brandstichters was. De anderen dienden slagen met tamarinderoeden te
ondergaan en een bepaalde tijd in boeien geklonken voor het gouvernement te werken.
Het Hof van Civiele en Criminele Justitie dacht er anders over: het vond de straffen
te laag en besloot dat de vijf hoofdschuldigen gedood zouden worden. Op 26 januari
1833 werden Cojo, Mentor en Present voor de ruïnes van het huis van Monsanto aan
de Heiligeweg levend verbrand. Tom en Winst, twee handlangers, werden opgehangen
en hun afgehakte hoofden werden op een stok gestoken. Frederik en Christiaan
werden in de boeien geslagen, afgeranseld met tamarinderoeden en veroordeeld tot
vijftien jaar dwangarbeid.

Afbeelding 1: Cojo, Mentor en Present uit Teenstra 1842.

Orale traditie
Voor veel lezers is het bovenstaande in grote lijnen bekend, want het huidige Suriname
zijn Cojo, Mentor en Present helden, wier dood elk jaar herdacht wordt. Hoe komt
het dat deze drie slaven zo bekend zijn dat wij ze nu, in de eenentwintigste eeuw,
nog van naam (en soms zelfs van gezicht) kennen? In de eerste plaats, omdat er
redelijk veel over hen geschreven is. Zowel een Engelse rechter, John Henry Lance,
als de Nederlandse landbouwkundige en historicus Marten Douwes Teenstra hebben
in respectievelijk brieven en boeken uitgebreid verslag gedaan van de brand en de
verwikkelingen rond Cojo, Mentor en Present (afbeelding 1 is afkomstig uit het boek
van Teenstra). Daarnaast heeft de Surinaamse pater Henri François Rikken er een
veelgelezen historische roman over gepubliceerd: Codjo, de brandstichter (1905).
Rikken heeft zijn verhaal primair geschreven om een rooms-katholieke boodschap
te kunnen uitdragen. Deze is verankerd in het personage Afie, het ‘goede’ katholieke
vriendinnetje van de ‘slechte’ atheïstische Cojo. Verder wordt duidelijk dat Rikken
de verhalen over een samenzwering van slaven geloofde. In de
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gesprekken die hij de slaven voorafgaand aan de brandstichting laat voeren, komt
duidelijk hun woede ten opzichte van de vrijen en de wraakzucht van voorat Cojo
naar voren.
In de tweede plaats zijn over Cojo, Mentor en Present tal van verhalen bekend.
Deze behoren tot de orale traditie van Suriname. Het probleem met oraal
overgeleverde verhalen is de historische validiteit ervan. In hoeverre is het verhaal
waar en in hoeverre zijn er in de loop van de tijd elementen bij verzonnen, zijn er
gebeurtenissen mooier gemaakt of bepaalde mensen beter of slechter afgeschilderd?
Andere problemen zijn: 1) de epische verdichting: verhalen die over iemand anders
gaan, worden vaak aan de held van het eigen verhaal toegeschreven; 2) de
telescopische werking: enerzijds worden bepaalde details opgeblazen, anderzijds is
de tijdspanne korter (iets wat in de historische werkelijkheid bijvoorbeeld zeven jaar
duurde, neemt in het verhaal een paar weken in beslag); 3) hedendaagse ideologie
die de verhalen binnendringt; 4) het feit dat dingen die oorspronkelijk later
plaatsvonden in de verhalen in de tijd naar voren worden gehaald.2 Discussies over
het waarheidsgehalte en de (al dan niet wetenschappelijke) bruikbaarheid van orale
vertellingen zijn eindeloos en complex. Ik wil hier volstaan met de vaststelling dat
binnen de orale traditie vaak een andere dan de historische waarheid wordt
gepresenteerd.
De orale traditie omtrent Cojo, Mentor en Present is waardevol, omdat deze
informatie prijsgeeft die niet uit boeken of archieven kan worden verkregen. Door
de ontoegankelijkheid van de wereld van de slaven en de machtsongelijkheid tussen
slaven en degenen die over hen schreven (Klinkers 1997: 24) zijn blanke auteurs niet
bij machte geweest een volledig beeld van de slaven te schetsen. Dit geldt ook voor
de gebeurtenissen rond Cojo. De oraal overgeleverde verhalen over hen vormen de
enige informatie van zwarte mensen en zijn als zodanig complementair aan de
bestaande blanke getuigenissen. Hieronder zal ik verslag doen van de verhalen over
Cojo, Mentor en Present die ik heb opgetekend tijdens mijn verblijf in Suriname van
augustus tot en met december 2000. Voor mijn onderzoek zijn Kwame Koorndijk
en Mildred Caprino de belangrijkste informanten geweest. Ik heb ervoor gekozen
hun verhalen zo letterlijk mogelijk weer te geven en een oordeel erover zoveel
mogelijk aan de lezer zelf over te laten. Het vastleggen van deze verhalen als
historische bron heeft bij mij vooropgestaan.

2

College van Wim Hoogbergen op het Instituut Opleiding Leraren in Paramaribo, 20 november
2000. Zie ook de methodologische appendix in zijn dissertatie uit 1985.
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Afie
Er worden in Suriname veel verhalen verteld over een vrouw in het leven van Cojo.
Kwame Koorndijk, oprichter en voorzitter van de Afro-Surinaamse vereniging
Odanifo (Thuis), en auteur van een in eigen beheer uitgegeven boekje over Cojo3,
noemt haar Afie, net als Rikken. Of zij werkelijk zo heette of dat hij deze naam aan
Rikken ontleend heeft, is niet duidelijk. Dat Cojo een vrouw had, is wel zeker. Tijdens
het verhoor verklaart baas Keesje dat Cojo misschien ook nog wat spullen naar ‘zijne
meid, eene negerin van mejufvrouw Nemelck’ had gebracht. Omdat het gebruikelijk
is ‘deze meid’ Afie te noemen, sluit ik me daarbij in dit artikel aan.
Mildred Caprino, docente geschiedenis aan het Instituut Opleiding Leraren in
Paramaribo, die momenteel bezig is met een onderzoek naar de verhalen die
Surinaamse wasvrouwen aan het begin van de twintigste eeuw aan elkaar doorgaven,
vertelt4 dat Cojo zijn ‘vriendinnetje’ Afie heeft opgezocht na zijn ontsnapping. ‘Het
is zeker dat hij van haar gehouden heeft, want het is het eerste contact dat hij na zijn
ontsnapping uit Fort Zeelandia gezocht heeft.’ Caprino kent de verhalen over Cojo
en Afie van anderen. Zij vertelt dat er vanaf 1993 een pina-waka, een rouwtocht van
fort Zeelandia, de plek waar Cojo gevangen zat, naar de (toen nog zo geheten5)
Heiligeweg, georganiseerd wordt, de executieplaats van Cojo, Mentor en Present.
Voorafgaand aan deze pina-waka, 's nachts, is het gebruikelijk dat er ceremoniën,
zoals banya-pre's6 en vooroudervereringen, gehouden worden. Tijdens deze
ceremoniën aan de Heiligeweg nemen de geesten van Cojo, Mentor en Present bezit
van de dan-

3

4
5
6

Ik heb dit boekje in Suriname kunnen inzien, maar Koorndijk had helaas geen exemplaren
meer om te verkopen. In het boekje zijn het vonnis en citaten uit Teenstra's De negerslaven
in de kolonie Suriname bijeengebracht. Daarnaast staan er twee brieven in, gericht aan de
toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, J.S. Sisal, waarin Odanifo vraagt om drie
pleinen naar Cojo, Mentor en Present te vernoemen.
Interview d.d. 27 november 2000.
Thans: Cojo, Mentor en Present Pren.
Een pre is een dansritueel waarbij muziek, zang en dans een eenheid vormen. Voor de muziek
maakt men voornamelijk gebruik van trommels waarmee bovennatuurlijke wezens worden
uitgenodigd om te komen dansen. Men gelooft dat de trommels kunnen communiceren met
de spirituele wereld. De liederen worden door een voorzanger (trokiman) en een koor
(pikiman) gezongen. En men danst in een rij achter elkaar of er wordt een kring gevormd
waarbinnen twee of meer personen van dezelfde of van verschillende sekse dansen. Men
danst individueel en nooit paarsgewijs en het accent wordt gelegd op het maken van sierlijke
bewegingen. Bij een banya-pre wordt een banya (naam van een dans) gedanst (Wooding
1972: 257-274).
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senden en komen de verhalen over deze drie slaven weer tot leven. Zelf is Caprino
bij de ceremoniën nooit aanwezig geweest, want de dansen duren tot vroeg in de
ochtend en de nachten aan de Suriname rivier zijn koud. ‘Je moet in principe daar
aanwezig zijn om het te kunnen zien en daarna eventueel met de mensen te praten
of met de omstanders. De sabiman zeggen we dan, zij die het kunnen weten, kunnen
dan zeggen: “Nu, dat is geen voor-degek-houderij. Dat is echt.”’
Afie was ook aanwezig bij de executie van haar vriend. Koorndijk7: ‘Ze heeft erbij
gestaan toen Codjo verbrand werd. Verschrikkelijk!’ Omdat Afie daar zoveel tranen
gelaten heeft, is de Heiligeweg een plek van leed, in het bijzonder van vrouwen,
geworden. Volgens Caprino kwam dat leed weer terug toen bijna een eeuw later
vrouwen daar afscheid namen van hun mannen die naar de goudvelden afreisden.
Vlakbij was namelijk het beginpunt van de trein die voornamelijk Creolen naar het
oerwoud vervoerde om daar te zoeken naar ‘pepieten’, klompen of klompjes goud.8
De vrouwen wisten niet voor hoelang zij hun mannen moesten missen en of ze niet
zouden sterven aan malaria. Natuurlijk is de Heiligeweg ook een symbool voor het
leed van Cojo, Mentor en Present. Zij zijn daar immers levend verbrand. Caprino:
‘Het andere verhaal is dat de omgeving van de Heiligeweg, dus daar waar die
verbranding heeft plaatsgevonden, dat dat voor de Afro-Surinaamse mens eigenlijk
een continue herinnering is aan leed. Het is een plek van leed en onderdrukking.
Alles wat daar is, ook aangaande zaken en dergelijke, doet herinneren aan het
verleden, dat er onderdrukking geweest is. Want, zeggen ze, per slot van rekening
zijn die drie strijders om het leven gebracht omwille van het kapitaal van de overheid.
Dat vereiste dat de mensen gestraft moesten worden. Want wat was stuk gegaan?
Wat was verloren gegaan? Dat was het kapitaal. En daarvoor moesten ze boeten.’
De Heiligeweg is ook vandaag de dag een van de meest sombere plekken in
Paramaribo. Het is een rommelig plein,

7
8

Interview d.d. 1 december 2000.
In 1873 kreeg Suriname een nieuwe gouverneur, jhr. C.A. van Sypesteyn. Hij zou de
geschiedenis ingaan als de ‘vader’ van de goudindustrie. Hij wilde in Suriname een
goudindustrie opzetten, zodat het land onafhankelijk zou worden van Nederland en er werk
zou zijn voor de Creoolse plantage-arbeiders, die na de periode van staatstoezicht massaal
de plantages zouden verlaten. Voor de goudwinning werd een spoorlijn aangelegd van
Paramaribo naar de Sarakreek, die pas in gebruik genomen kon worden toen de gouddelving
al op haar retour was. Toch werd er in de periode 1906-1920 door de gouddelvers druk van
de stoomtrein gebruik gemaakt. Het waren vooral Creolen die werkten aan de aanleg van de
spoorlijn en die in het binnenland naar goud zochten (Bakker et al 1998: 81-84).
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waar regenplassen blijven staan en waar overal vuil en afval ligt. De winkels op het
plein zijn flets en grauw en de verf op de puien is afgebladderd. De mensen zijn er
gehaast en snel geïrriteerd, vaak omdat ze hun bus moeten halen. Alleen de bussen
die er geparkeerd staan en bijna elke meter van het plein in beslag nemen, geven een
beetje kleur aan het geheel.
Volgens de orale traditie is Afie gestorven vlak na de dood van Cojo. Niet aan
lepra, zoals Rikken in zijn roman schrijft, maar aan verdriet. Afie was zo geschokt
door de dood van haar vriend dat zij een dag later het leven gelaten heeft. Koorndijk
denkt dat als ik de geest van Cojo vind, ik waarschijnlijk ook de geest van Afie zal
vinden.9

Verbranding
Het meest opmerkelijke verhaal over Cojo is dat hij helemaal niet verbrand zou zijn.
Koorndijk wil me hier niet alles over vertellen, want zegt hij ‘in de negercultuur
hebben ze één zekerheid en dat is geheimhouding. Als je bij de Saramaka10 komt,
vertellen ze je een verhaal en ik zal jou dat verhaal vertelen. Ze zeggen, kijk, vroeger
waren alle dieren vrienden van elkaar. Maar op een keer had de mens een feest en
de aap, die op de mens lijkt, keek wantrouwend toe. Hoewel de mens op hem leek,
vertrouwde hij hem niet. Een keertje toen ze feest hadden, zag hij dat de mensen een
haan hadden gepakt, de keel hadden doorgesneden, hadden gebraden en gegeten.
Dat zag hij. Een volgende keer zag hij dat ze een panter hadden genomen. Hetzelfde.
De derde keer een koe. Toen is hij de boom in gevlucht en nooit meer beneden
gekomen. War zegt hij? Hij zegt: “De oorzaak van mijn vlucht naar de top van de
boom is onder de boom.” Daarmee wilde hij ons leren: vertrouw die gozer niet. Dus
dat maakt nu dat ik het gebod om niet alles te zeggen nog altijd inwillig. [...] Ik heb
van alles van mijn voorouders meegekregen, maar dat kan ik nooit prijsgeven, want
de oorzaak zit onder die boom.’
Wat Koorndijk me wel wil vertellen, is hoe hij ontdekt heeft dat Cojo met verbrand
is. Hij had altijd al geweten dat Cojo, Mentor en Present geen brandstichters of
misdadigers waren. Tijdens het bewind van Desi Bouterse, ‘de zogenaamde revolutie’,
heeft hij Cojo zelf ontmoet. Er was schaarste aan brood en Koorndijk had een vriend,
de directeur van Binnenlandse Zaken, die een bakkerij had. Hij belde deze man op
om te vragen of hij niet wat brood

9
10

Interview d.d 1 december 2000.
De Saramaka is een van de drie groepen Marrons waarmee de overheid in de jaren 1760
vrede sloot. Er zijn nu ongeveer 50.000 Saramaka, waarvan nog een minderheid in het
traditionele woongebied aan de Surinamerivier woont.
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voor hem kon achterhouden, omdat hij de hele dag werkte en dus geen tijd had om
voor brood in de rij te staan. Die vriend wilde dat wel doen, als Koorndijk hem als
tegenprestatie zou helpen met het oprichten van een organisatie om Cojo, Mentor en
Present in ere te herstellen. Koorndijk stemde toe, op voorwaarde dat die vriend de
leiding op zich zou nemen, want hij had geen zin in een pak slaag van de militairen.
In dezelfde tijd besloot hij naar een fysiotherapeut te gaan, omdat hij last had van
zijn rug. Tijdens zijn tweede bezoek vroeg de behandelende fysiotherapeut, een
militair, hem of hij niet eens met zijn vrouw wilde praten. Koorndijk had hier geen
bezwaar tegen, dus na de behandeling bracht de therapeut hem naar de woonkamer.
‘En die vrouw kijkt me aan en ik kijk haar aan, maar toen er niets uitkwam, toen heb
ik maar het ijs gebroken en gevraagd: “Maar u had gevraagd om mij te zien en ik
ben er en u zegt niets.” Ze kijkt me aan, zegt niets. Ik werd er verlegen van. Plotseling
zegt ze: “Ken je me niet?” Ik zeg “nee”. Ze zegt: “Ken je me echt niet?” Ik zeg “nee”.
“Heb je niet gezegd dat je een stampoti voor iemand wilt maken?” Ze bedoelde
daarmee een standbeeld. “Ja,” zegt ze, “ik ben het, Codjo.” Heb ik u dan niet alles
gezegd?’ Deze vrouw vertelde Koorndijk dat Cojo voor, na of tijdens de terechtstelling
(mij onduidelijk) gevlucht is haar Nickerie. Daar heeft hij verder geleefd in de bossen.
De oma van deze vrouw ging ooit hout zoeken in het bos en heeft Cojo toen zien
sterven. Daarom is hij in haar gereïncarneerd. Mentor en Present zijn ook
teruggekomen, maar hen heeft Koorndijk nooit ontmoet. Caprino bevestigt dit verhaal.
Zij zegt dat een flink aantal Surinamers vertelt dat Cojo, Mentor en Present niet
verbrand zijn, maar ‘ja, hoe moet je dat verklaren. Zij zeggen dat misschien het
lichamelijk deel wel verbrand is en men heeft gezien dat dat als zodanig gebeurd is,
maar dat ze in principe òf terug zijn gegaan naar Afrika òf dat de geesten hier gebleven
zijn.’

Bekering
Een ander verhaal dat over Cojo verteld wordt, is dat hij zich nooit bekeerd zou
hebben. Caprino: ‘Met name Cojo had een schromelijke hekel aan het gedrag van
de witte mensen. Hij heeft ze eigenlijk tot het laatste toe er nog flink van langs
gegeven. Ook zelfs toen de pater hem vroeg of hij zich niet wilde bekeren, heeft hij
bij wijze van spreken “nee” gezegd tegen die blanken, dat zijn allemaal ellendelingen
bij elkaar. Tot het laatst toe heeft hij zich tegen die onderdrukking verzet.’
Waarschijnlijk komt een gedeelte van dit verhaal bij Teenstra vandaan, omdat hij
Cojo citeert als hij tegen Grooff zegt: ‘Da ston srefi moesoe broko’11. Verder zit het
historische verhaal over de bekering van Cojo niet overtuigend in elkaar.12 Koorndijk
zegt dat Cojo in eerste
11
12

Da ston srefi musu broko. Zelfs deze stenen moeten breken.
In de eerste plaats is Teenstra verbaasd over hun plotselinge inkeer. Toen hij in hun cel
aanwezig was, zag het er geenszins naar uit dat de slaven zich zouden laten dopen. J. Grooff
en J.G. Schepers (de priester en zijn helper) zijn de enige getuigen hiervan; hierna heeft
niemand meer met ze gesproken. In de tweede plaats is ook van het ‘feit’ dat Cojo tegen
Present zegt dat zij hun straf verdienen, alleen Grooff getuige geweest. In de derde plaats
maakt geen van de auteurs die bij de executie aanwezig waren, melding van de verwijdering
van Grooff omdat deze te dicht bij de brandstapel stond. Het tijdschrift waarin dit vermeld
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instantie geen enkele bekering wilde, maar dat hij het uiteindelijk gedaan heeft voor
zijn geliefde. Waarschijnlijk is dit een van de verhalen die de orale traditie aan Rikken
heeft ontleend, want als Cojo's vriendin een slavin was, was zij waarschijnlijk geen
lidmaat van de rooms-katholieke kerk. Deze had namelijk pas op 9 augustus 1832
toestemming gekregen om slaven te bekeren. Een ander verhaal dat de orale traditie
aan Rikken ontleend heeft, is de reden voor Mentors weglopen. Rikken heeft
Teenstra's verhaal over de karrenjongen van J.H. Wagner, die ook de eigenaar van
Mentor was, opgevat alsof het over Mentor zelf ging (Teenstra 1842: 339). Uit diens
verhaal valt dit echter niet op te maken en in de verhoren komt dit ook niet naar
voren. Toch wordt heden ten dage door Creolen verteld dat Mentor was weggelopen,
omdat zijn meester zijn spaargeld had afgepakt.
Aan De Ware Tijd vertelde Koorndijk dat Cojo oorspronkelijk het plan had het
gebouw van Fernandes in de Keizerstraat in brand te steken, omdat daar alcoholische
dranken verkocht werden die snel vlam konden vatten. Tijdens de verhoren verklaarde
Frederik inderdaad dat zij hadden geprobeerd brand te stichten bij Fernandes, maar
pas nadat de brand bij Monsanto was aangestoken. Bij Rikken vindt vóór de brand
bij Monsanto wel een poging tot brandstichting in de Keizerstraat plaats, maar niet
bij Fernandes. Rikken laat deze poging mislukken door een hond die de slaven
wegjaagt. In de krant legde Koorndijk uit welk motief Cojo had om Fernandes te
sparen en zelfs een obia13 te maken zodat deze plaats nooit door brand zou worden
vernietigd. Het kwam erop neer dat er voor de brandstichters anders geen sopi14 zou
zijn om de overwinning te vieren. Volgens Koorndijk is het opmerkelijk dat er de
afgelopen jaren heel veel brandjes in de buurt van Fernandes

13
14

zou staan, heb ik niet kunnen vinden. Tenslotte komen de gegevens in de kopie van het
originele doopboek niet overeen met de gegevens die Rikken in zijn roman heeft verwerkt.
In het originele doopboek staan Cojo, Mentor, Present en Tom in het geheel niet vermeld
(Melker 2001: 122-125).
Obia: een door de mens door middel van kruiden samengestelde kracht die bescherming
biedt (Wooding 1972: 167).
Sopi: alcoholische drank.
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zijn geweest, maar dat het gebouw altijd gespaard is gebleven (Koorndijk 2000: 4).

Afbeelding 2: Het kakkerlakkengat anno 2001 (foto Jessica Melker)

Cojo, Mentor en Present waren geen goede vrienden. Zij maakten veel ruzie, wat
ook terugkomt in Rikkens roman, en waren niet van plan om voor altijd bij elkaar
te blijven. Als zij de blanken verslagen hadden en de macht hadden overgenomen,
zou Cojo als gouverneur in Paramaribo blijven. De districten en het binnenland
zouden onder Mentor en Present verdeeld worden. Koorndijk vertelt dat hij daarom
ook niet één plein wilde (over het plein later meer), maar drie: Spanhoek voor Mentor,
omdat daar ook een klokkenspel is en Mentor zo van muziek hield, de Heiligeweg
voor Cojo, omdat hij de leider was, en het Plein van de Revolutie voor Present, dat
dan Presentplein van de Revolutie zou moeten gaan heten. Het drietal zat wel samen
gevangen. De gids die op zondagochtend bezoekers rondleidt in fort Zeelandia, H.
Brunings, vertelde mij dat Cojo, Mentor en Present twee maanden in het
kakkerlakkengat waren opgesloten. Teenstra (geciteerd in Fontaine 1972: 156)
noemde het kakkerlakkengat ‘het ellendigste gat, wat men zich verbeelden kan,
bevindende zich regt tegenover de poort, in eenen hoek van den dikken muur, zijnde
een verwulfde kelder, waarin het licht van de zon noch maan doordringen kan. Deze
zoo duistere als vochtige spelonk heeft bij de militairen, door het daar in groote
menigte huisvestende ongedierte, bovenstaanden naam gekregen, en om de
ongezondheid van dit spookhol, wordt niemand langer, dan 14 dagen in hetzelve
opgesloten.’ Waar het verhaal vandaan komt dar de drie brandstichters hier twee
maanden gevangen hebben gezeten, wist Brunings met. Afbeelding 2 toont het
kakkerlakkengat anno 2001.
Over Teenstra oordeelt de orale traditie redelijk positief, terwijl hij toch degene
was die de politie getipt heeft over het wegloperskamp in het Picornabos. Caprino:
‘Want Teenstra was een verwoed jager en zijn jachtplaats was de Kwattaweg en het
Picornabos is net daar, zeg maar verlengde Keizerstraat en die omgeving. En hij zou
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vermoedelijk ook schimmen.’ Maar hij is tegelijk ook de man die ervoor gezorgd
heeft dat de geschiedenis behouden is gebleven. Koorndijk; ‘Daarom mag je Teenstra
loven! Deze man is ontslagen, omdat hij het vonnis wilde publiceren. En toch
gepubliceerd! En wie waren de eerste kopers? De rechters die hem ontslagen hebben.
Dus daarom schrijf ik: tangi fu masra Teenstra, dankzij meneer Teenstra.’ Koorndijk
doelt hiermee op het boekje over Cojo dat hij zelf heeft uitgegeven en dat hij min of
meer aan Teenstra heeft opgedragen.

Slavenverzet
Koorndijk plaatst Cojo's groep en de branden die gesticht zijn aan de top van het
slavenverzet in Paramaribo. Zowel Koorndijk als Caprino zijn ervan overtuigd dat
veel slaven in Paramaribo zich in het geheim organiseerden en verzet pleegden. De
slaven kwamen samen op markten, tijdens feesten en bij begrafenissen en wisselden
daar informatie uit. Caprino: ‘De vrijen of vrijverklaarden of slaven in dienst van
hun meester kwamen daar dingen verhandelen en in diezelfde tijd werd er nieuws
uitgewisseld. Er werd dus niet alleen brandhout verhandeld en inkopen gedaan, maar
er werden behoorlijk wat dingen besproken. En vergis je niet, van wat wij kennen
als de odo, onze gezegden, had de reguliere omgeving echt geen kaas gegeten. Die
begreep helemaal niet waar het om ging. Maar dat ze elkaar boodschappen doorgaven,
van we komen op zo'n plek samen of we gaan dat organiseren of noem maar op, dat
is tot nu toe zo, hoor. Of het nu op de markt is of op een begrafenis, dat zijn dé
plekken om nieuws met elkaar uit te wisselen, dat is zeker.’ Dat informatie uitwisselen
bleef niet beperkt tot de stad. De stadsslaven stonden ook in contact met de slaven
op de plantages. Volgens Caprino hadden ze allerlei manieren om elkaar op de hoogte
te houden, bijvoorbeeld via tromgeroffel, koeriers, verspieders en slaven die langs
de plantages roeiden en in hun liederen informatie verwerkten. Dit klinkt niet alleen
als een soort guerrilla, dat was het ook. Koorndijk: ‘Cojo, Mentor en Present waren
een commando, een georganiseerd commando.’15
Koorndijk verklaart veel informatie te bezitten over de markt die werd gehouden
langs de Knuffelsgracht, de Yobo-Prisiri. ‘Yobo Prisiri is de slogan waarmee Codjo,
Mentor en Present hun medeslaven motiveerden om het slavenjuk desnoods met
geweld van zich af te stoten. Dit is niet zomaar een loze bewering. Om te voorkomen
dat de slogan door de blanken zou worden ontdekt, heeft men de toenmalige markt
aan de Heiligeweg die naam gegeven

15

Telefoongesprek d.d. 11 december 2000.
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(Koorndijk 1997).’ Volgens Koorndijk kunnen in de Akantaal16 yo en bo dezelfde
betekenis hebben, wat duplicatie heet. In yobo betekent yo ‘uiterste krachtinspanning’.
Koorndijk licht dit als volgt toe: ‘Niet zo lang geleden kenden de planters geen
tractoren. De zware houtblokken werden door spierkracht verplaatst. Het ging zo.
Eerst werd er een lied (een hari udu lied) gezongen als aanloop tot het moment van
uiterste krachtinspanning. Het tweede moment is het moment waarop de man met
een duwstok (de pandaman) het commando geeft door met krachtige stem uit te
roepen “Yoooooooooooooo!” En het derde en laatste moment is hari: dan trekt
iedereen met alle kracht die in hem is.’ (Koorndijk 1997)
Al naar gelang de samenstelling van bo met een andere letter of een ander woord,
de bijbehorende intonatie of het zinsverband kan bo verschillende dingen betekenen.
Bo betekent in bovengenoemde samenstelling ruïneren, verwoesten, neerhalen. Ebo
betekent echter september (Christaller 1933: 28). ‘Heeft u in de gaten dat de brand
in de nacht van 3 op 4 september 1832 is begonnen? Denkt u dat als de slaven zich
niet afzijdig hadden gehouden, zo'n groot stuk zou kunnen zijn afgebrand?’ (Koorndijk
1997) Yobo is met andere woorden een aansporing om iets te verwoesten en Koorndijk
wil met zijn retorische vraag aangeven dat de slaven expres niet (goed) geholpen
hebben bij het blussen van de brand, zodat de vlammen de kans kregen veel huizen
en gebouwen van de blanken te verwoesten.
Maar dat is nog niet alles. De slaven hadden een geheime taal, die kropina werd
genoemd. Deze taal draait de lettergrepen van de woorden om (Koorndijk 1997).
Als je yobo omdraait, krijg je boyo. Dat is de naam van een cake, die nu nog vooral
door Creolen gebakken wordt. Volgens Koorndijk staat boyo voor het feest dat zou
worden georganiseerd na de machtsovername. Rikken heeft over dit alles geschreven
zonder de achtergronden te kennen. Zo citeert hij in zijn roman een lied dat in die
tijd gezongen werd:
Sranan na kraboe holo, eh! eh! eh!
A ha' wan mofo nomo, eh! eh! eh!
Den sannie alla wakka doro, eh! eh! eh!
Soleki kraboe lon na sjoro, eh! eh! eh!
Kondre na kraboe sondro hede, eh! eh! eh!
Sanni wakka leek' kroekoe-tere, eh! eh! eh!17

16
17

Akan is de naam voor verschillende stammen in Ghana.
Rikken geeft de volgende betekenis: Suriname gelijkt op een krabbenhol, Het heeft slechts
ene opening. Alles loopt hier steeds (de kreeftengang), zoals een krabbe naar het land. Het
land is als een krabbe zonder hoofd. Alles loopt (de slakkengang) als een schorpioen.
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Volgens Koorndijk was Rikken niet vertrouwd met de verborgen codes in het lied
en ontging hem dat er een boodschap achter de tekst schuilging: ‘De activiste geeft
door dat de zaak langzaam vordert, maar dat het volk niet georganiseerd is. En voegt
eraan toe: “tang sranga meki krabu no abi ede”, met andere woorden: “schiet op!”’
(Koorndijk 1997) Naar zijn zeggen was het gebruik van ‘eh! eh! eh!’ hoogst
merkwaardig. Dat het toch voorkwam in het lied moet welhaast inhouden dat het
voor iets anders stond. In het eerste couplet komt ‘eh! eh! eh!’ maar liefst negen keer
voor. Het lijkt weer een verwijzing naar de maand september.
Waarschijnlijk heeft Rikken de tekst van het lied ontleend aan Teenstra, waar deze
schrijft (1842: 122-123): ‘Zoo woonde ik op zaturdag avond, den 28sten april 1832,
in den tuin van zekeren Heuvelman, aan de Fiottebrug te Paramaribo, eene doe
(danspartij) bij, alwaar ik, in het gedrang van honderde negers en negerinnen, tot
mijne groote verwondering zeer vindingrijke vergelijkingen hoorde, die hier voor
de vuist door eenige negerinnen aan de talrijke menigte, die hier van alle rangen,
standen en kleuren vergaderd waren, zingende voorgedragen werden. Zie hier de
vertaling:
Ik ben in eene tuin geweest,
Ik hoorde eene historie.
Hebt gij ooren, hoor deze historie:
Ik ben gelijk de courant,
Ik zal het ruchtbaar maken,
Hoort wat ik u vertel:
Het Surinaamsche land
Is gelijk een krabbeholle
Dat maar één gat heeft;
De zaken gaan als een krabbe,
Het land is eene krabbe zonder hoofd,
Niets loopt regt, maar alles scheef.
Het land der blanken is goed,
Het is gelijk een konijnenhol,
Het heeft vele gaten;
Suriname heeft maar één gat,
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Waar wij niet uit kunnen,
Men houdt ons gevangen. Enzovoort, enzovoort’

Teenstra liet weten dat onder een krabbeholle een gat of hol diende te worden verstaan,
waarin krabben zich verbergen. De regel ‘Het land is eene krabbe zonder hoofd’
verwees volgens hem naar gouverneur-generaal Cantz'laar, die op 15 december 1831
was overleden.
Waarschijnlijk werd het lied, zoals door Teenstra weergegeven, in het Sranantongo
gezongen en heeft Teenstra het in het Nederlands vertaald. Rikken zal het vervolgens
weer in het Sranantongo hebben vertaald of misschien werd het in de tijd dat hij het
verhaal over Cojo schreef, nog gezongen. Het ‘eh! eh! eh!’ heeft hij er mogelijk zelf
bij verzonnen. Vermoedelijk is het een poging geweest de klank na te bootsen die
Creolen vaker tussen regels of aan het einde van een regel voortbrengen.18 Koorndijk
verwoordt dit als ‘yeah! yeah! yeah!’ en zegt dat dit het geluid van de ratels om de
enkels van de dansers en zangers weergeeft. Dat Rikken dit lied aan Teenstra ontleend
heeft, hoeft niet te betekenen dat het lied geen geheime betekenis zou kunnen hebben.
Does waren voor slaven een geschikte gelegenheid om in liederen hun onvrede te
uiten en de blanken belachelijk te maken of om informatie uit te wisselen. Daarom
werd in 1763 een wet uitgevaardigd die slaven strafbaar stelde ‘wanneer deselve
zingen of spreeken mogte van zaake [...] dezer colonie regardeerende op een wijze
die hun gezindheid of lust in oproer ende lasters der blanken aanwijsen (Hira 1983:
115). Deze wet kon echter niet verhinderen dat ook na 1763 op heimelijke
bijeenkomsten protestliederen werden gezongen. De verhalen uit de orale traditie
maken duidelijk dat er meer onder de slaven leefde dan wij ons vaak realiseren. In
Van Priary tot en met De Kom probeert Sandew Hira dit beeld te bevestigen. Hira
beschrijft verschillende vormen van verzet in de stad. De meest voorkomende vorm
was het passieve verzet, waarbij de slaaf bijvoorbeeld zijn taak niet of niet goed
uitvoerde. Soms liep het passieve verzet uit op zelfmoord. Slavinnen konden zich
tegen het systeem verzetten door abortus te plegen, wat vooral na de afschaffing van
de slavenhandel de meester veel schade berokkende. Verder gedroegen slaven zich
bru-

18

Voor meer informatie over dit lied verwijs ik naar een artikel van Hoogbergen (1993: 6-27).
Volgens Hoogbergen is de beeldspraak in dit lied duidelijk. De zangers vergelijken Suriname
en Nederland met een krabbe- en konijnenhol. Een konijnenhol heeft vele uitgangen, dus
een konijn is niet zo snel te pakken. Een krabbenhol daarentegen heeft maar één uitgang.
Als deze dichtgehouden wordt, kunnen de krabben niet ontsnappen. Voor de slaven was er
ook geen uitgang uit de slavernij.
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taal en lieten zij ook op andere verbale manieren merken dat zij hun situatie niet zo
maar accepteerden. Bovendien kwamen er regelmatig gevallen van vergiftiging voor,
hetzij van het vee wan de meester, hetzij van de meester zelf. Hira vraagt ook aandacht
voor de slaven die zich organiseerden. De stad was hiervoor zeer geschikt: ‘De
concentratie van duizenden negers op een relatief klein gebied en het mobiele karakter
van het werk van de stadsslaven maakte het mogelijk om gemakkelijk regelmatige
verbindingen te leggen.’ In de achttiende eeuw was eerst het Pad van Wanica en later
de Combé een ontmoetingsplaats van waaruit de ontevredenheid van de slaven werd
georganiseerd. In de negentiende eeuw fungeerde het Picornobos, waar ook Cojo en
zijn wapenbroeders zich ophielden, als zodanig. Hira noemt echter alleen de brand
van 1832 als grote daad in de stad die uit al deze ontevredenheid en verschillende
vormen van verzet voortvloeide (Hira 1983: 108-120).19 Waarschijnlijk werden de
slaven toch te goed in de gaten gehouden, hadden zij te weinig middelen tot hun
beschikking en waren zij te weinig overtuigd van hun eigen kracht om veel tegen de
planters te durven ondernemen.

Herwaardering
De verhalen over Cojo, Mentor en Present hebben bijgedragen aan een ommekeer
in de waardering van deze drie slaven. Werden zij door de vrije bevolking van de
negentiende en begin twintigste eeuw nog brandstichters en misdadigers genoemd,
voor veel Creolen werden ze vooral na de Tweede Wereldoorlog verzetstrijders en
helden.20 Caprino noemt dit de versurinamisering van de Surinaamse geschiedenis.
Vanaf 1993 is Odanifo bezig geweest met het in ere herstellen van Cojo, Mentor en
Present. De vereniging nam het initiatief tot de organisatie op 26 januari van een
pina-waka, maar plantte ook een tamarindeboom op het plein aan de Heiligeweg.21
Tevens werden enkele brieven naar de overheid geschreven met het verzoek deze
drie slaven in ere te herstellen en enkele pleinen naar hen te vernoemen.
In 1996 werd deze roep om eerherstel van de voorouders overgenomen door de
Feydrasi fu Grupu fu Afrikan Srananman (de Federatie van Afrikaans-Surinaamse
culturele groepen) onder voorzitterschap van Iwan Wijngaarde. Odanifo was in eerste
instantie bij deze Feydrasi aangesloten, maar toen de regering in 1999 besloot dat
het plein aan de Heiligeweg voortaan Codjo-,

19
20
21

Sommige mensen gaan er vanuit dat ook de brand van 1821 door slaven is aangestoken.
Gesprek met Caprino, d.d. 28 november 2000.
Deze boom werd twee keer uit de grond getrokken, maar de organisatie hield vol en plantte
steeds weer een nieuwe boom. In 1997 stond de boom er twee jaar (De Ware Tijd 24 januari
1997).
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Mentor- en Presentpren zou heten, stapten zij uit het samenwerkingsverband. Odanifo
wilde namelijk, zoals eerder opgemerkt, niet één plein, maar drie pleinen: één voor
Cojo, één voor Mentor en één voor Present. De vernoeming van het busplein naar
Cojo, Mentor en Present werd echter doorgezet. De minister maakte de beschikking
officieel bekend in het Advertentieblad van Suriname22 en op 26 januari 2000 werden
tijdens de herdenking niet alleen het nieuwe naambord, maar ook een gedenkplaat
onthuld. Afbeelding 3 toont het naambordje Codjo, Mentor en Presentpren.

Afbeelding 3: Naambordje Codjo-Mentor-Presentpren te Paramaribo anno 2001 (foto Jessica Melker)

Inmiddels is de gedenkplaat alweer verdwenen (waarschijnlijk gestolen) en vindt
er geen pina-waka meer plaats. Maar de herdenking op 26 januari vindt nog steeds
doorgang: er wordt gezongen, er worden kransen gelegd en onder begeleiding van
de apinti worden er toespraken gehouden. Veel Creolen in Suriname blijven het
verhaal van Cojo, Mentor en Present koesteren. Bij de viering van vijfentwintig jaar
onafhankelijkheid (25 november 2000) werd er een krans gelegd bij het Monument
voor de Gevallenen. Een van de oud-strijders memoreerde de strijd tegen
onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Korea, maar ook in eigen land,
tijdens de slavernij. Als strijders herdacht hij Cojo, Mentor en Present.

22

Advertentieblad van Suriname van 31 december 1999, p. 3. Resolutie van 25 januari 1999,
no. 940/99.
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Charlotte I.E.A. van 't Klooster
Het gebruik van medicinale planten door Surinamers in Amsterdam
Dat de bevolking van Suriname veel gebruik maakt van traditionele geneeswijzen
naast de moderne geneeswijze is alom bekend. Wie boekhandel Vaco binnenstapt
komt met diverse boekjes over medicinale planten weer naar buiten. Behalve bij deze
grote bockhandel kun je ook bij de apotheek terecht voor een boekje over medicinale
planten waaruit duidelijk wordt dat de traditionele geneeswijze een belangrijke plaats
inneemt. Uit deze publicaties blijkt dat de Surinamers grote waarde hechten aan het
gebruik van medicinale planten als onderdeel van de Wintireligie en hun kennis over
de planten steeds meer willen vastleggen. Maar hoe zit het eigenlijk met de Surinamers
die in Nederland zijn gaan wonen?
Of Surinamers in Nederland naast de moderne geneeswijze (Nederlandse
gezondheidszorg) ook nog gebruik maken van hun traditionele geneeswijze wordt
nergens in de literatuur vermeld. In 1998 is daarom een wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd naar het gebruik van medicinale planten door Surinamers in Amsterdam.
In dit artikel wil ik de resultaten presenteren van mijn onderzoek uitgevoerd in de
Surinaamse winkel Pikin Nanga Grang Vanodoe Oso (Pngvo) in Amsterdam. Daaruit
blijkt dat Surinamers in en rond Amsterdam zeker gebruik maken van hun traditionele
geneeswijze om lichamelijke en geestelijke aandoeningen te verhelpen.

Biodiversiteit
Dagelijks worden grote stukken tropisch regenwoud gekapt. Dit gaat gepaard met
een drastische afname in biodiversiteit, waardoor veel plantensoorten zullen
verdwijnen en daarbij ook het nog niet beschreven potentieel aan medicinale planten.
Door het verdwijnen van de traditionele leefwijze van inheemse
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volkeren dreigt veel informatie over het gebruik van medicinale planten versnipperd
te raken of verloren te gaan.
Het gebruik van medicinale planten of extracten van deze planten en hun actieve
componenten om ziekten te genezen, vormt wereldwijd een belangrijk onderdeel
van de traditionele geneeswijzen. Volgens de World Health Organisation (Who) is
80% van de bevolking in ontwikkelingslanden primair afhankelijk van deze vorm
van gezondheidszorg (Fao 1997: 46). In het Westen was tot voor kort weinig aandacht
voor traditionele geneeswijzen, waardoor veel informatie verloren is gegaan. De
laatste decennia is de interesse van de Westerse wereld echter sterk toegenomen. In
Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van alternatieve geneeswijzen zoals
homeopathie en fytotherapie.
In 1988 is in Chiang May in Thailand een conferentie georganiseerd door de Who,
de International Union for Conservation of Nature and Natural resources (Iucn) en
de World Wide Fund for Nature (Wwf). Daarbij waren ook traditionele genezers en
specialisten op het gebied van medicinale planten en natuurbescherming aanwezig
om te discussiëren over de bescherming van medicinale planten en de gevolgen van
de achteruitgang in de biodiversiteit. De deelnemers benadrukten dat veel planten,
die medicinaal gebruikt worden om lichamelijke en geestelijke ziekten te genezen
zowel binnen de traditionele geneeskunde als in de moderne geneeskunde, met
uitsterven bedreigd worden. De vraag naar medicinale planten neemt wereldwijd
toe. In de Verenigde Staten maakt de farmaceutische industrie op het gebied van
medicinale planten een jaarlijkse omzet van 10 miljard US$. In Europa worden de
meeste planten geïmporteerd door Duitsland. Volgens de regelgeving van de Cites
(Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
importeert Duitsland jaarlijks 40 soorten bedreigde of beschermde plantensoorten
uit 109 landen, met name uit Azië (Fao 1997: 55). Voor Nederland geldt dat in 1994
medicinale planten zijn ingevoerd met een waarde van 11.104 US$ waarmee
Nederland vergeleken met Hong Kong (824.212 US$) en Duitsland (86.496 US$),
de twee grootste importeurs wereldwijd, een minder belangrijke importeur blijkt te
zijn (Fao 1997: 56). Uit welke landen Nederland de medicinale planten importeert,
wordt niet vermeld.
Door gebrek aan wetenschappelijk onderzoek bestaat nog steeds twijfel over de
werkzaamheid van medicinale planten. Elferink et al. (1968) en later Verpoorte &
Dihal (1982, 1987), Nan Zhou et al. (1997), Abdel-Kader et al. (1997, 1998) en Wei
Yang et al. (1998) hebben farmaceutisch onderzoek verricht in Suriname naar het
gebruik van medicinale planten en hun werkzame stoffen. Die onderzoeken betroffen
slechts een aantal algemene Surinaamse plantensoorten. Verpoorte en anderen
onderzochten in 1979, 1980 en 1987
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een aantal planten op hun antimicrobiële activiteit. De planten werden geselecteerd
op hun medicinale werking tegen onder andere diarree, oogontstekingen en
geïnfecteerde wonden. Voor de medicinale werking van veel planten hebben de
wetenschappers nog geen harde bewijzen kunnen vinden, Niettemin worden
medicinale planten door Surinamers veelvuldig gebruikt. Niet alleen in Suriname
zelf, ook in Nederland blijken Surinamers regelmatig een medicijnman of ziener
(lukuman) te bezoeken. Zo wordt in Amsterdam elk jaar in de zomer het
Kwakoe-festival gevierd, een multicultureel festival waar ook medicinale planten
worden verkocht. Weinig of geen officiële bronnen vermelden in welke mate
Surinamers in Nederland nog steeds gebruik maken van medicinale planten, noch
welke planten voor medicinale doeleinden uit Suriname geïmporteerd worden. Aan
de hand van een onderzoek uitgevoerd in 1998 wil ik aangeven dat een deel van de
Surinamers nog steeds vertrouwt op de traditionele kennis die mee is gekomen naar
Nederland.

Doelstelling
De doelstelling van het etnobotanisch onderzoek was in kaart te brengen welke
Surinaamse medicinale planten in Nederland verkocht worden en hoe deze gebruikt
worden om lichamelijke en geestelijke klachten te verhelpen. Het onderzoek slaat
een brug tussen wat is vastgelegd over de Surinaamse cultuur door antropologen
(Wooding 1972), wat is genoteerd over medicinaal plantengebruik door biologen
(Stahel 1944; Ostendorf 1962) en wat door Surinamers zelf is gedocumenteerd (Sedoc
1975; Heyde 1987; Stephen 1995).
Binnen de Afro-Surinaamse cultuur en religie (Winti) worden veel medicinale
planten gebruikt. De disciplines antropologie en biologie zijn dan ook onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Medicinale planten worden gebruikt voor het oplossen van
zowel lichamelijke als geestelijke problemen. In de antropologische literatuur wordt
veel over medicinaal plantgebruik vermeld, maar worden de planten vaak alleen
genoemd bij de lokale naam. Zelden wordt herbariummateriaal verzameld waardoor
de wetenschappelijke naam van een plantensoort onzeker blijft. In de Surinaamse
literatuur wordt het medicinale plantengebruik uitvoerig beschreven maar de
wetenschappelijke namen van de planten ontbreken, zijn vaak foutief of verouderd.
In de botanische literatuur worden de wetenschappelijke namen van Surinaamse
plantensoorten wel genoemd, maar hier wordt weinig of geen aandacht geschonken
aan de inheemse gebruiken van de desbetreffende planten.

Piking Nanga Grang Vanodoe Oso
Om meer te weten te komen over het gebruik van medicinale planten door de
Surinamers in Nederland, is een aantal Surinaamse winkels benaderd in
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Amsterdam. Om praktische redenen zijn alleen winkels in deze stad bezocht. De
eigenaren is gevraagd of zij medicinale planten verkochten. Het onderzoek is
uiteindelijk geheel gebaseerd op informatie uit de Surinaamse winkel ‘Piking Nanga
Grang Vanodoe Oso’ (Pngvo) in de Eerste Oosterparkstraat 101 te Amsterdam. De
eigenaar en zijn familieleden die meewerken in de winkel, zijn Saramakaans van
afkomst en komen oorspronkelijk uit het binnenland van Suriname (Goejaba, Gansee).
In de andere Surinaamse winkels werden geen verse planten verkocht en was het
assortiment van gedroogde kruiden relatief klein vergeleken met Pngvo.
In Pngvo worden de planten veelal vers, gedroogd of diepgevroren verkocht. Er
zijn drie vriezers aanwezig waarin de meeste planten bewaard worden (afbeeldingen
1 en 2). Daarnaast worden veel kruidendranken en oliën verkocht, soms zelf gemaakt
uit de geïmporteerde planten. Vanwege de grote vraag naar medicinale planten wordt
drie keer per week vers materiaal geïmporteerd uit Suriname, waardoor de planten
vaak redelijk vers en herkenbaar zijn. Naast medicinale planten worden in de winkel
veel Wintiproducten verkocht. Het onderhavige onderzoek richtte zich voornamelijk
op medicinale planten.

Inventarisatie medicinale planten
In het kader van het onderzoek werden interviews afgenomen voor de inventarisatie
van de verkoop van medicinale planten en werden medicinale gebruiken vastgelegd.
Verder werd het verse plantenmateriaal uit Pngvo bestudeerd om de Surinaamse
namen te leren. Door vaak in de winkel aanwezig te zijn was het mogelijk een beeld
te krijgen van de wekelijks geïmporteerde planten zodat de inventarisatie kon worden
bijgewerkt. Naast deze methoden zijn een aantal lijsten met medicinale planten uit
Pngvo overgenomen om na te gaan welke planten nog ontbraken.
Tijdens een eerste inventarisatie in 1999 werden medicinale planten waarvan
voldoende materiaal aanwezig was (bladeren, bloemen en/of vruchten) ter plekke
geïdentificeerd op soort. Dit betrof voornamelijk gecultiveerde planten zoals
Terminalia catappa (Combretaceae), Cymbopogon citratus (Poaceae) en Aloe vera
(Agavaceae), of planten waarvan de medicinale werking bekend is in de literatuur
zoals Psychotria poeppigiana (Rubiaceae). De totale inventarisatie van verse,
gedroogde en diep ingevroren planten omvatte ongeveer 200 planten.

Identificatie
Het merendeel van de planten in het magazijn van Pngvo verkeerde in onvoldoende
staat om nog op soort te kunnen worden gedetermineerd. Daarnaast was het binnen
het tijdsbestek van het onderzoek niet mogelijk alle planten
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die verkocht worden in de winkel te determineren en uit te werken. Daarom is een
selectie gemaakt. In totaal zijn 26 planten, die niet ter plekke op naam gebracht
konden worden, verzameld om bij de Utrechtse vestiging van het Nationaal Herbarium
Nederland gedetermineerd te worden. Voor zover mogelijk is elke verzamelde plant
op familie, geslacht en soort gedetermineerd met behulp van de Surinaamse
plantencollecties aanwezig in het Utrechtse herbarium. Naast de vermelding van de
naam zoals bekend in Pngvo (Sranan en Saramakaans) zijn indien bekend
plantennamen weergegeven uit andere talen die in Suriname worden gesproken. Deze
namen zijn verkregen uit de literatuur (Görts-van Rijn & Jansen-Jacobs 1985-1996;
Heyde 1987; Jansen-Jacobs 1997-1998; May 1982; Ostendorf 1962; Pulle 1966-1984;
Raghoenandan 1994; Sedoc 1975; Stahel 1944; Stephen 1995; Tjong-Ayong 1989;
Wessels Boer et al. 1976), uit persoonlijke, ongepubliceerde aantekeningen van de
heer J.C. Lindeman en uit collecties aanwezig in het herbarium. De aantekeningen
van Lindeman zullen binnenkort worden gepubliceerd in het index-boek Vernacular
Plant Names of Suriname (Van 't Klooster et al.). Daarnaast is van elke plant een
korte beschrijving gemaakt en wordt vermeld of de plant in het wild voorkomt en/of
gecultiveerd wordt. Wanneer het een wilde plant betreft, kan de soort beschouwd
worden als niet-hout-bosproduct (zie over dit begrip verderop in dit artikel). Voor
elke geselecteerde plant is vermeld hoe de plant gebruikt wordt in Pngvo. De resultaten
uit het onderzoek in de winkel zijn vergeleken met gegevens uit de literatuur. Een
overzicht van de resultaten is in het kort weergegeven in tabel 1 (vanaf pagina 278).

Complexiteit in naamgeving en identificatie plantenmateriaal
Tijdens de inventarisatie van medicinale planten in Pngvo werden Sranan
plantennamen en Saramakaanse plantennamen door elkaar heen aangetroffen. De
plantenlijsten in de winkel waren verwarrend omdat sommige planten dubbel vermeld
stonden of alleen in het Saramakaans, waardoor de soortnamen moeilijk of niet te
achterhalen waren in de literatuur. Daarnaast blijkt dat sommige Saramakaanse
plantennamen zoals gebruikt in Pngvo ook Sranan elementen bevatten zoals wiri of
wiwiri in plaats van het Saramakaanse woord uwii dat blad of plant betekent. In de
winkel worden de Sranan namen gebruikt omdat veel klanten nier bekend zijn met
de Saramakaanse taal, maar hierbij treden inconsequenties op.
Voor de identificatie van de 26 planten die gekocht zijn, was het niet altijd mogelijk
om de plant op soort te determineren. Ten eerste omdat de bloemen of vruchten
meestal ontbraken. Ten tweede omdat de planten voor de verkoop in een krant gerold
worden om te drogen of worden diepgevroren. De
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TABEL 1: Overzicht van geïdentificeerde planten in PNGVO met inheemse
namen
(Ar = Arowak, Auk = Aukaans, Kar = Karaïbs, Nl = Nederlands, Par =
Paramakaans, Sar = Saramakaans, SN = Surinaams-Nederlands en Sr =
Sranan) en medicinale gebruiken zoals bekend in PNGVO en in de
literatuur.
Familie

Soort

Acanthaceae

Justicia cf.
Pectoralis

Inheemse
plantennaam
zoals bekend in
PNGVO
papawiri (Sar)

Inheemse namen
uit de literatuur

tonkawiwiri (Sr)
kromantiwiwiri (Sr)
papawintiwiwiri
(Sar)
kamereballi (Ar)

Annonaceae

Xylopia discreta

kunje (Sar)
pegreku (Sr)
pedreku (Sr)

pegreku (Sr)
pedreku (Sr)
echte pegreku (SN)
gewone pegreku
(SN)
arara (Ar)

Apocynaceae

Allamanda
cathartica

ingiboroemtji (Sr)
wilkensbita (Sar)

wirkinsibita (Sr)
werkensebita (Sr)
weerkinsibita (Sr)
monimoni (Sr)
srabitji (Sr)
baredaballi (Ar)
kieraporan (Kar)

Asteraceae

Rolandra fructicosa bokobokosu (Sar)
bookokoosu (Sar)
brokopanjie (Sar)
witibaka (Sr)

Familie
Acanthaceae

Gebruik in PNGVO
Buikproblemen, diarree,
menstruatieklachten

Gebruik in literatuur
Dysenterie, verkoudheid,
hoest, nieraandoening,
suikerziekte

Annonaceae

Buikpijn/kramp, diarree,
baarmoederontsteking,
astma, verkoudheid,
stoombad voor

Buikkramp, hoesten, koorts

witibaka (Sr)
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vaginavernauwing na
bevalling en verbetering
seksbeleving
Apocynaceae

Laxeermiddel bij
darmproblemen, tegen
verkoudheid, hoofdpijn,
slapeloosheid,
kruidenbaden om lichaam
te reinigen

Braken, malaria, geelzucht,
miltaandoeningen,
framboesia (tropische
ziekte)

Asteraceae

Gewrichtsklachten, buik en maagpijn, huidklachten,
rugklachten, schurft
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Familie

Soort

Inheemse
plantennaam
zoals bekend in
PNGVO
bakamuyeh (Sar)
baka-uma (Sr)
seegroto (Sr)

Inheemse namen
uit de literatuur

Asteraceae

Struchium
sparganophorum

Begoniaceae

Begonia glabra

kotohati (Sar)

kowru-ati (Sr)
azijnblad (Nl)

Bignoniaceae

Mansoa cf. alliacea abonenghe-tatai
(Sar)
knofruku-tete (Sr)

Caesalpiniaceae

Senna occidentalis komantisangu (Sar) jorkapesi (Sr)
spookerwt (Nl)

Combretaceae

Terminalia

anangoswiti (Sar)

Euphorbiaceae

Euphorbia
thymifolia

tjembewiwiri (Sar) melkiwiwiri (Sr)

kromantiwiwiri (Sr)

bongonofru (Sr)
gonofru-tite (Sr)
tingi-tite (Sr)
knoflookliaan (Nl)
aboeja-mibia (Ar)
woe-ipole (Kar)
ajoen- tete (Auk)

anangosuti (Par)
fukadi (Ar)
busi-amandra (Sr)
ginja-udu (Sr)

merkiwiwiri (Sr)
Familie
Asteraceae

Gebruik in PNGVO
Gebruik in literatuur
Reuma, kneuzingen, winti Stuipen, koorts,
miltaandoeningen,
geelzucht, boze oog

Bignoniaceae

Onrust, reuma
Winti (dansrituelen)
(pijn-verlichtend), voor
reiniging lichaam,
kruidenbad voor geluk en
winti

Bignoniaceae

Reuma, afslanken,
Reuma, koorts,
bloeddruk verlagen, tegen verkoudheid, goed verloop
onrust en boze geesten
bevalling, tegen boze
geesten

Caesalpiniaceae

Miltaandoeningen,
buikkramp,
baarmoederklachten,
uitblijvende menstruatie,

Buikkramp,
leveraandoeningen,
miltaandoeningen
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zure oprispingen en tegen
boze geesten
Combretaceae

Stoombad voor
vaginavernauwing na
bevalling en verbetering
seksbeleving,
baarmoederontsteking

-

Euphorbiaceae

Herpes, zwangerschap,
witte vloed en winti

Buikpijn, diarree,
ingewandswormen,
blaasontsteking,
nieraandoeningen, zure
oprispingen, rugpijn,
menstruatiestoornissen,
bevordert urinelozing
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Familie

Soort

Fabaceae

Desmodium
adscendens

Inheemse
Inheemse namen
plantennaam
uit de literatuur
zoals bekend in
PNGVO
mapindapinda (Sar) toriman (Sr)
torban (Sr)

Fabaceae

Lonchocarpus sp

neku-udu (Sar, Sr) neku (Sr)

Fabaceae

Lonchocarpus sp

hogipau (Sar)

Fabaceae

Tephrosia sinapou wanapu (Sar)

kunami, bumbi (Sr)
jorokoenang (Ar)
asotjoena (Kar)
isi koena wanapoe
(Kar)
asikuna (Kar)

Lamiaceae

Hyptis lanceolata

dyanafaya (Sar)

fayadyan (Sr)
vayadya (Sr)
knopowiri (Sr)

Lycopodiaceae

Lycopodiella
cernua

a moh ma (Sar)
adrangaman (Sr)
pratilobi (Sr)

umapratilobi (Sr)
sakaman (Sr)

Familie
Fabaceae

Gebruik in PNGVO
Gebruik in literatuur
Buikaandoeningen,
kruidenbaden voor
kruidenbaden voor geluk positieve
en positieve
aantrekkingskracht (sterk
aantrekkingskracht
magische plant)

Fabaceae

Kanker, astma, bronchitis, Darm en huidkanker,
(vissengif), kruidenbaden reuma (vissengif)
voor positieve energie

Fabaceae

Obia, winti

-

Fabaceae

Kruidenbad tegen
negatieve invloeden
(vissengif)

(Vissengif)

Lamiaceae

Verkoudheid,
benauwdheid, buikpijn,
winti

Verkoudheid, koorts

Lycopodiaceae

Stuipen, beroerte,
kruidenbaden,
liefdesrelaties verbreken,
winti

Liefdesrelaties verbreken,
winti
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Familie

Soort

Melastomataceae

Aciotis
purpurascens

Inheemse
Inheemse namen
plantennaam
uit de literatuur
zoals bekend in
PNGVO
sombowiwiri (Sar) mispel (Sr)
azijnblad (Nl)
beminja uwi (Sar) busisuriwiwiri (Sr)
swawiwiri (Sr)
zwawiwiri (Sr,
Auk)

Melastomataceae

Miconia lateriflora matubonuwi (Sar) kaneriwiwiri (Sr)
busismeri-uwi (Sr)

Melastomataceae

Nepsera aquatica

Moraceae

Ficus schumacheri finu wiwi katu (Sar) koemakaballi (Ar)

Piperaceae

Peperomia
pellucida

konsakawiwiri (Sr, konsakawiwiri (Sr)
Sar)

Piperaceae

Piper arboreum

malembetoko (Sar) aneisiwiwiri (Sr)
malembe malem
gaa maa udu (Sar) betoko (Sar)
mananeisiwiwiri
gewone
(Sr)
malembetoko
(Sar/Nl)

Piperaceae

Piper marginatum melembelembe
(Sar)
anesiwiwiri (uma)
(Sar)

ingiwiwiri (Sr)

sakawi (Boni)
vergeet mij nietjes
(Nl)

aneisiwiwiri (Sr)
ma anesi, bosanesi
(Sr)
anijsblad (Nl)

Familie
Melastomataceae

Gebruik in PNGVO
Gebruik in literatuur
Rugklachten, witte vloed. Ook gebruikt voor frisse
adem en als
haarversterkingsmiddel

Melastomataceae

Winti, lichaam reinigen

Melastomataceae

Kanker, buikontstekingen, winti

Moraceae

Eczeem, kruidenbaden en
voor verkoeling

Piperaceae

Oogontstekingen, hoge
Oogaandoeningen,
bloeddruk, depressiviteit, ptitifinga, voetschimmel

-
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gespannenheid,
hoofdluizen, gonorroe,
stuipen, kruidenbaden voor
geluk en winti

(konsaka), bof, stuipen,
buikkrampen, gonorroe,
hartkloppingen,
baarmoederaandoeningen,
boze geesten verdrijven

Piperaceae

Stoombad voor
vaginavernauwing na
bevalling en verbetering
seksbeleving,
kruidenbaden, winti
(bosgeest gunstig
stemmen)

-

Piperaceae

Stoombad voor
vaginavernauwing na
bevalling/keizersnede en
verbetering seksbeleving,
kruidenbaden, verhogen
van de potentie

Verkoudheid, jeuk,
buikkrampen, koorts,
huidiritaties, braken en
baarmoederaandoeningen
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Familie

Soort

Rubiaceae

Sabicea sp

Verbenaceae

Lippia alba

Inheemse
plantennaam
zoals bekend in
PNGVO
kaw sapatu (Sar)
kibriwiwiri (Sr)

Inheemse namen
uit de literatuur

pji pji pau (Sar)
malva (Sr)

blakatikimenti (Sr)

-

soldatenthee (Nl)
Zingiberaceae

Renealmia sp

pikimasusa (Sar)
pikinmasusa (Sr)

pikinmasusa (Sr)

Familie
Rubiaceae

Gebruik in PNGVO
Obia, winti (onzichtbaar
maken)

Gebruik in literatuur
-

Verbenaceae

Verbetert de
bloedsomloop,
bloedzuiverend, tegen
koorts, bloedarmoede,
reiniging lichaam
kruidenbad

Koorts, zuiverend voor
blaas, tegen bloedarmoede,
braken, in kruidenbaden

Zingiberaceae

Bloedzuiverend, tegen
koorts en stuipen,
darmproblemen,
verlamming

-
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planten waren vaak uiteengevallen en de bladeren verdroogd en verkruimeld of waren
tot een compact ijsblok samengeperst, war een wetenschappelijke identificatie
bemoeilijkte.
Over het gebruik van medicinale planten door Saramaka is weinig of niets bekend.
In de gebruikte literatuur wordt zelden een Saramakaanse plantennaam gegeven.
Wel werd vaak vermeld tegen welke ziekte de plant gebruikt kon worden, maar niet
altijd met een recept. De recepten die genoemd worden zijn echter vaak onvolledig
omdat niet duidelijk aangegeven wordt in welke hoeveelheden een plant verwerkt
moet worden in een medicijn. Het opzoeken van een plant in de literatuur kost veel
tijd omdat: 1) meerdere inheemse namen bekend zijn voor één plant, 2) dezelfde
inheemse naam wordt gegeven aan verschillende planten, 3) plantennamen steeds
anders gespeld worden (zoals bijvoorbeeld zwawiri, swawiriri; de laatste is de officiële
Sranan-spelling) en 4) een register ontbreekt. Hieruit blijkt dat nog veel gedegen
etnobotanisch onderzoek nodig is naar het gebruik van medicinale planten in
Suriname. In Van 't Klooster et al. (in voorbereiding) zijn alle plantennamen
gecorrigeerd met de officiële spelling voor Sranan.

Verkoop belangrijkste medicinale planten
De eigenaars van Pngvo zijn gespecialiseerd in de verkoop van verse medicinale
planten en Wintiproducten. Dit maakt deze winkel uniek. Wanneer iemand interesse
heeft in een bepaalde plant die weinig of niet verkocht wordt, kan deze op aanvraag
geïmporteerd worden vanuit Suriname. De vraag van de klant bepaalt welke planten
verkocht worden. De volgende tien planten worden het meest verkocht in de winkel
(Parami, de eigenaar, noemde de planten bij de Surinaamse naam):
1. Begonia glabra (Begoniaceae); kowru-ati (Sr), kotohati (Sar)
2. Lippia alba (Verbenaceae); malva (Sr), pji pji pau (Sar)
3. Ocimum campechianum (Lamiaceae); smeriwiwiri (Sr)
4. Peperomia pellucida (Piperaceae); konsakawiwiri (Sr, Sar)
5. Costus arabicus (Costaceae); sangrafu (Sr)
6. Euphorbia thymifolia (Euphorbiaceae); merkiwiwiri, Sr), tjembewiwiri (Sar)
7. Lycopodiella cernua (Lycopodiaceae); adrangaman (Sr), a moh ma (Sar)
8. Lantana camara (Verbenaceae); korsuwiwiri (Sr), makamaka (Sar)
9. Eleusine indica (Poaceae); mangrasi (Sr)
10. Psychotria poeppigiana (Rubiaceae); apukuroos (Sr)

Van de tien planten die hierboven genoemd worden zijn Begonia glabra, Lippia
alba, Peperomia pellucida, Euphorbia thymifolia, en Lycopodiella cer-
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nua opgenomen in de eerder gemaakte selectie en daarom terug te vinden in tabel 1.
In totaal zijn 185 planten geïnventariseerd tijdens het onderzoek. Voor 146 planten
was het mogelijk de herkomst te achterhalen (de overige 39 plantennamen zijn niet
teruggevonden in de literatuur en daarom kon geen herkomst worden bepaald).
Wanneer naar de herkomst van de 146 planten, gekeken wordt, blijkt dat 64%
afkomstig is uit het wild, 26% alleen als gecultiveerd gewas voorkomt, 6% in het
wild voorkomt maar ook gecultiveerd wordt en 4% gecultiveerd wordt en verwilderd
is. Uit deze gegevens blijkt dat nog steeds meer dan de helft van de planten uit het
wild afkomstig zijn en daarmee niet-hout-bosproducten zijn. Hieronder wordt verstaan
die dierlijke en plantaardige producten die in het bos verzameld worden, behalve
commercieel hout (Ros-Tonen et al. 1995). De Engelse term voor
niet-hout-bosproducten is Non Timber Forest Products. Deze bosproducten kunnen
dienen als voedsel, medicijn, onderdak en andere middelen van bestaan, maar ook
als handelsproduct. Volgens Parami zijn de meeste medicinale planten die hij verkoopt
uit het wild afkomstig. Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk dat de planten die hij
invoert niet speciaal voor zijn winkel gecultiveerd worden. Uit het onderzoek blijkt
dat medicinale planten niet alleen belangrijk zijn als bosproduct voor de lokale
bevolking in Suriname, maar ook als exportproduct, hoewel hierover weinig officiële
cijfers beschikbaar zijn.
Wanneer de informatie over het gebruik van medicinale planten in Pngvo
vergeleken wordt met de literatuur, blijkt dat 11 van de 26 in dit onderzoek nader
bestudeerde planten overeenkomsten vertonen. Voor 12 planten geldt dat deze in
Pngvo voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de literatuur is teruggevonden.
Wegens gebrek aan fertiel materiaal konden 3 planten niet op soort gedetermineerd
worden, waardoor geen vergelijking met de literatuur kon worden gemaakt. Voor
het medicinale gebruik van de 11 planten die overeenkomsten vertonen met informatie
uit de literatuur, geldt dat dit slechts om een aantal toepassingen gaat. De meeste
medicinale gebruiken van deze 11 planten waren namelijk helemaal niet bekend in
de gebruikte literatuur. Deze literatuur verschaft de meeste kennis over het gebruik
van medicinale planten door de Javanen, Creolen en Hindostanen (Heyde 1987,
Ostendorf 1962; Raghoenandan 1994; Sedoc 1975; Stahel 1944; Stephen 1995;
Tjong-Ayong 1989).

Export van Surinaamse planten naar Nederland
Op de lijn Paramaribo-Amsterdam worden vluchten regelmatig gecontroleerd, zoals
dat ook gebeurt met vluchten uit Frankrijk (Parijs) omdat veel passagiers uit Suriname
via Frans Guiana en Frankrijk naar Nederland komen.
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Via de aankomsthal (personenvervoer) en via de vrachtloods (goederenvervoer)
wordt wekelijks ongeveer tweeduizend kilo planten vanuit Suriname ingevoerd. Het
betreft dan vaak groenten en fruit. Voor het invoeren van nietbeschermde planten
voor particulier gebruik is geen vergunning nodig (wel een exportvergunning).
Houtachtige planten worden volgens fytosanitaire bepalingen nooit toegelaten, ook
al zijn ze voor particulier gebruik.
Voor de invoer van planten als handelszending is een vergunning vereist. Dit is
noodzakelijk om toe te zien op de gezondheidseisen, zoals dat ingevoerde planten
gevrijwaard moeten zijn van ziekten en ongedierte. De planten die Nederland
binnenkomen staan al geregistreerd met een code bij de Nederlandse douane voordat
de vlucht aankomt, zodat bekend is wat de lading van het vliegtuig bevat.
Wanneer het bij controle niet duidelijk is of het een uitheemse bedreigde
plantensoort betreft, wordt de Algemene Inspectie Dienst ingeschakeld die bij
determinatieproblemen een plantenexpert via de Stichting Nederlandse Plantentuinen
raadpleegt. De plantenzendingen moeten bij invoer voor de belasting voorzien zijn
van informatie over de herkomst van de planten (uit het wild of gecultiveerd) en de
hoedanigheid (vers, gedroogd, verwerkt in een product). De verse groenten worden
vervoerd naar Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam om verkocht te worden
op markten en in winkels. Zolang de vraag naar medicinale planten uit Suriname
blijft bestaan, draagt export van deze planten naar Nederland bij tot het verwerven
van inkomsten uit het natuurlijk bos. De vraag is echter of dit geschiedt zonder dat
schade aan het bos ontstaat of het bos gekapt wordt. Uit de Cites-lijsten voor Suriname
blijkt dat de planten die door de eigenaar van Pngvo geïmporteerd worden niet met
uitsterven worden bedreigd. Toch zijn de meeste planten die in Pngvo verhandeld
worden, net zoals de meeste medicinale planten die wereldwijd verhandeld worden,
uit het wild afkomstig. Tot op heden worden weinig medicinale planten gecultiveerd
om de volgende redenen: 1) sommige planten zijn moeilijk te cultiveren, 2) de plant
is slechts in kleine hoeveelheden nodig, 3) gedacht wordt dat de kwaliteit van wild
materiaal beter is dan van gecultiveerd materiaal en 4) omdat planten in het wild
verzamelen relatief minder kosten met zich mee brengt dan cultivatie. De laatste
jaren blijkt toch dat meer aandacht gekomen is voor het cultiveren van planten omdat
men inziet dat wildpluk op grote schaal niet duurzaam is en het cultiveren efficiënter
blijkt te werken dan wildpluk (Lange 1998: 13-21).

Winti en het gebruik van medicinale planten
In Nederland wordt het begrip ‘Winti’ vaak gebruikt als verzamelnaam voor de
Afro-Surinaamse godsdienst. Het Surinaamse woord ‘Winti’ betekent wind,
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bezetenheid of geest. Volgens Wooding (1972: 146-153) is de Afro-Surinaamse
religie een godsdienst waarin ‘het geloof in gepersonificeerde bovennatuurlijke
wezens centraal staat’. Deze wezens kunnen een mens in bezit nemen en het
bewustzijn geheel of gedeeltelijk uitschakelen, waarna zij ziekten van bovennatuurlijke
aard kunnen genezen. Stephen (1995: 13) beschrijft ‘Winti’ als een sociaal-religieuze
cultuur van Afro-Surinaamse oorsprong, die als levensbeschouwing de mens van
geboorte tot de dood en zelfs daarna, toevlucht en bijstand biedt. De menselijke geest,
die een belangrijke rol vervult in deze godsdienst, wordt scherp gescheiden van de
goden. Het godsdienstige leven heeft meer kenmerken dan allerlei vormen van
inbezitneming door bovennatuurlijke wezens (winti's) zoals rites, offers, taboes,
religieuze baden, magische middelen en geneeswijzen met bovennatuurlijke stoffen.
De belangrijkste kenmerken van Winti zijn een sterke binding met voorouders en de
oriëntatie op de natuur. Bij Winti-rituelen staat het scheppen en het behouden van
een harmonisch evenwicht tussen de mens en de zichtbare en onzichtbare krachten
van de natuur centraal (Stephen 1995: 13).
Uit dit onderzoek blijkt dat in Winti veel medicinale planten worden gebruikt.
Van de 26 nader bestudeerde medicinale planten wordt meer dan de helft in deze
religie toegepast. De planten worden vaak verwerkt in kruidenbaden. De verkoop
van Winti-objecten in de winkel (zoals krijt, roestige spijkers, blauwsel etc.) geeft
echter aan dat de Winti-religie nog steeds diep geworteld blijkt te zijn in de
belevingswereld van de Surinamers in Nederland.

Discussie/conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat Surinamers wonende in en rond Amsterdam zeker
gebruik maken van hun traditionele geneeswijze naast de moderne geneeswijze om
lichamelijke en geestelijke aandoeningen te verhelpen. De klanten van Parami vragen
hem regelmatig om advies of kopen planten in de winkel waarvan zij de medicinale
werking zelf goed weten. Een gedeelte van de klanten gaat eerder voor medisch
advies naar Parami dan naar een Nederlandse arts. Dit kan zijn vanwege schaamte,
taalproblemen, of vanwege een groter geloof in de traditionele geneeswijzen dan in
de moderne geneeswijzen. Daarnaast komen klanten voor advies naar Piking Nanga
Grang Vanodoe Oso wanneer de moderne geneeskunde geen oplossing kan bieden
voor de aanhoudende kwaal en de klant het vermoeden heeft de ziekte met medicinale
planten en/of Winti wel te kunnen verhelpen.
Veel planten die in Pngvo gebruikt worden, zijn niet wetenschappelijk onderzocht
op werkzame stoffen. De geneeskrachtige werking van Winti-rituelen is ook niet
medisch-wetenschappelijk onderzocht. Dit heeft als gevolg dat de traditionele
geneeswijze zoals deze wordt uitgeoefend in Pngvo, misschien
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niet altijd serieus genomen wordt door de Nederlandse autoriteiten. De
geneeskrachtige eigenschappen van een plant zijn vaak nauw verbonden met de
Winti-religie, de magie en de rituelen die er mee samengaan. Een religieus
placebo-effect is dan ook niet uit te sluiten. Slechts enkele planten zijn erkend om
hun werkzaamheid en worden toegepast in de homeopathie en fytotherapie.
Desalniettemin bedienen de planten en medische dienstverlening van Pngvo een
belangrijk deel van de zorgvraag van Surinamers in Amsterdam en blijkt dat
medicinale planten uit Suriname een belangrijk exportproduct zijn waar tot op heden
weinig over bekend was.
Kennis over medicinale planten wordt door de Surinamers zelf vastgelegd.
Daarnaast worden er zowel in Nederland als in Suriname regelmatig symposia
georganiseerd om bijvoorbeeld de Winti-problematiek in de gezondheidszorg meer
onder de aandacht te brengen. Uit een symposium dat werd gehouden in 2001 voor
psychologen en psychiaters werkzaam in de gezondheidszorg in Amsterdam is een
verdrag voortgekomen tussen Suriname en Nederland om meer samen te werken. In
2002 werd een symposium georganiseerd door Carapa (Caribbean Association of
Researchers and Herbal Practitioners) over de integratie van traditionele geneeswijze
in de moderne geneeswijze in Suriname. Hoewel deze twee geneeswijzen naast elkaar
worden toegepast in Suriname verloopt de integratie van de traditionele geneeswijze
in de moderne geneeswijze langzaam vergeleken met andere landen in het Caraïbische
gebied. Uit deze initiatieven blijkt echter wel dat er grote belangstelling is voor de
Surinaamse traditionele geneeswijze in Suriname en in Nederland.
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Ruben Gowricharn
De spagaat van transnationaal burgerschap
In de zomer van 2001 werd in Paramaribo een verdrag gesloten tussen Suriname en
Nederland waarbij Nederland de mogelijkheid kreeg om de rechtmatigheid van
uitkeringen te onderzoeken.1 Het aantal Nederlandse onderdanen2 dat in Suriname
woont neemt toe, en een deel van hen ontvangt een uitkering van de Nederlandse
staat. Op het moment dat de partijen het document ondertekenden ging er volgens
persberichten jaarlijks een bedrag van vijfentwintig miljoen Nederlandse guldens
aan uitkeringen naar Suriname. Dat bedrag kan in de naaste toekomst toenemen tot
vijfenzeventig miljoen gulden. Suriname zou dit bedrag niet willen missen en
Nederland zou dit bedrag niet willen verspillen.
Dit voorbeeld geeft aan dat de actieradius van hedendaagse burgers niet beperkt
is tot de nationale staat. De verzilvering van rechten is mogelijk terwijl men in een
ander land woont of verblijft. Dat geldt niet alleen voor sociale rechten. Ook rechten
in de sfeer van het strafrecht of van mensenrechten zijn niet helemaal meer gebonden
aan het land van vestiging. De rechten en daarmee de conceptie van burgerschap zijn
dus aan verandering onderhevig. Deze ontwikkeling komt niet uit de lucht vallen.
In de loop van de afgelopen decennia is het aantal immigranten in Nederland
toegenomen en daarmee ook het aantal personen dat verweven blijft met een ander
land. Burgerschap en statelijke activiteiten raken zodoende ontkoppeld van het
territorium van

1
2

Dit artikel is een bewerking van De januskop van transnationaal burgerschap. Surinaamse
ervaringen (2002).
Voor het overgrote deel betreft het Nederlanders met een Surinaamse achtergrond.
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de nationale staat. De rechtsprincipes en de daarmee verbonden activiteiten worden
transnationaal.
In dit artikel betoog ik dat rechten en plichten steeds meer ontkoppeld worden van
territoria en aldus van klassieke concepties van natiestaten. Mijn betoog is gebaseerd
op ontwikkelingen binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland. In tegenstelling
tot de meeste verhandelingen op dit terrein verbind ik het begrip burgerschap niet
met de natiestaat, maar met het concept democratie. Met de ontkoppeling van
burgerschappen en landen van vestiging, en de simultane verbreiding van
democratische waarden en rechten, ontstaat er iets wat te beschouwen is als een
transnationale democratie. Transnationaal burgerschap is onderdeel van dit proces.
De ontwikkeling naar een transnationaal burgerschap vindt niet alleen plaats tussen
staten, maar ook binnen de transnationale gemeenschappen. Maar deze democratische
ontwikkelingen stuiten op grenzen, en paradoxaal genoeg zijn die grenzen gelegen
binnen de natiestaten zelf waar de migranten zich hebben gevestigd. In internationale
conflicten blijken deze staten zich weinig te storen aan het standpunt van de
minderheden binnen eigen grenzen. Minderheden worden onvoldoende
gerepresenteerd op het statelijke niveau en nog minder in de buitenlandse politiek.3
In die zin is er sprake van een democratietekort en is de transnationalisering van
democratische waarden en rechten een selectief proces. De democratie krijgt aldus
een januskop.
In de komende paragraaf probeer ik de belangrijkste begrippen in dit artikel, te
weten burgerschap, democratie en transnationalisering, te verhelderen. In de
daaropvolgende paragraaf illustreer ik vormen van Surinaams transnationaal
burgerschap aan de hand van de rechten ontleend aan de welvaartstaat, de
mensenrechten en de rechten op een eigen culturele identiteit. Vervolgens belicht ik
de beperkingen van deze ontwikkelingen en besluit met enkele concluderende
opmerkingen.

3

De pro-Israël-houding van de Nederlandse regering en het Molukse conflict zijn in dit verband
illustratief. Het bevolkingsdeel (met name het Marokkaanse) dat zich oriënteert op de
Palestijnen wordt niet vertegenwoordigd in de buitenlandse politiek. Dat kwam in de zomer
van 2002 tot uiting in de botsingen tussen ‘Arabische jongeren’ en pro-Israelische
sympathisanten in enkele Europese steden naar aanleiding van het verhevigde conflict in het
middenoosten. Dit democratietekort is ook de rode draad in de aanklachten van da Arabisch
Europese Liga (AEL) onder leiding van Abu Jahjah in Antwerpen. Het conflict tussen
christenen en moslims op de Molukken is een ander voorbeeld van transnationale besognes
van Nederlandse burgers wier wensen niet gehonoreerd kunnen worden. In Molukse kring
overheerst echter het gevoel in de steek gelaten te zijn door de Nederlandse regering of weinig
van haar te moeten verwachten.
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Burgerschap en democratie
De literatuur over burgerschap is nauwelijks bij te houden.4 Opvallend zijn de drie
terugkerende benaderingen: ten eerste de liberale benadering waarin individuen een
aantal specifieke rechten bezitten die zijn gegarandeerd door de staat; ten tweede de
communitaristische benadering waarin individuen hun identiteit baseren op het
lidmaatschap van groepen en zich derhalve in en via de groepen ontwikkelen; en ten
derde de republikeinse benadering die zich vooral de vraag stelt wat burgers bindt
aan de gemeenschap en zich concentreert op de participatie van individuen in publieke
domeinen. In de meeste geschriften over burgerschap is het vooral de combinatie
van deze drie benaderingen die opvalt.
In Nederland is de toegenomen belangstelling voor burgerschap vooral te begrijpen
uit het gevoelen dat er in de samenleving het een en ander mis is, dat er een tekort
bestaat aan sociale cohesie en dat dit tekort te wijten is aan het gedrag van burgers
of aan een ongewenste combinatie van rechten en plichten. Van de drie genoemde
benaderingen heeft vooral de republikeinse optiek aan invloed gewonnen (Van
Gunsteren 1992). De gevleugelde term is ‘sociale cohesie’ die op alle fronten
onvoldoende zou zijn en een tekort aan gemeenschapsgevoel zou adresseren. De
voorgestane remedie bestaat uit twee samenhangende ‘operaties’: een herijking van
de burgerrechten en - plichten en het bevorderen van een gemeenschapsgevoel. Dit
gemeenschapsgevoel kent een specifieke variant: het verwijst niet naar specifieke
religieuze of culturele groepen, maar naar de nationale identiteit. De Nederlandse
discussie over burgerschap kenmerkt zich door een sterk nationalisme. Hoewel de
Nederlandse traditie in het verleden ruimhartig plaats kon maken voor bijvoorbeeld
de identiteiten van groepen, is daar steeds minder politieke ruimte voor. Het
voortbestaan van groepen wordt van steeds minder belang geacht, zeker in de openbare
domeinen.
Het begrip burgerschap vooronderstelt een specifiek mensbeeld: een
geïndividualiseerd wezen met een sterk besef van rechten en plichten, een goed
inzicht in de samenleving, dat loyaal is aan de staat en gecommitteerd is aan een
abstracte samenleving en minder aan de eigen groep. Iemand dus die, bij wijze van
spreken, zowel rechten als sociologie heeft gestudeerd en geen behoefte heeft aan
andere mensen.5 Op zichzelf is er niets mis met zo'n insteek,

4

5

Zie onder andere Jones en Gaventa (2002); Faulks (2000); Kymlicka en Norman (2000) en
Isin en Wood (1999) voor enkele entrees tot de nog steeds aanzwellende berg literatuur over
dit onderwerp. Onnodig te benadrukken dat elke verwijzing naar de hoeveelheid literatuur
enigszins willekeurig is.
Dit mensbeeld is overigens zeer gangbaar in wetenschappelijke beschouwingen, met name
in de vele varianten van rationele keuzetheorieën. Nog pregnanter is het aanwezig in de
economische theorie waar het van oudsher als nutsmaximaliserend individu figureert. Voor
kritieken, zie bijvoorbeeld Etzioni (1988) en Sen (1995).
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ware het niet dat het individualistisch mensbeeld een grote beperking vormt. Want
samenlevingen bestaan ook uit instituties, en het is zelfs vol te houden dat het gedrag
van individuen voornamelijk door deze instituties wordt bepaald. Zo bezien is het
veronderstelde cohesietekort in de samenleving legitiem te wijten aan het gedrag
van instituties, of te bestrijden door deze instellingen te hervormen. Wat voor
instituties geldt, gaat mutatis mutandis op voor groepen die het individuele gedrag
mede bepalen.
Het begrip burgerschap suggereert voorts dat de samenleving bestaat uit eenvormige
wezens. Dit is een tweede zwakke plek. Burgers verschillen van elkaar in lichamelijke
en geestelijke vermogens (denk aan gehandicapten, chronisch zieken en aan
verschillen in onderwijsniveaus, culturele vaardigheden en ervaring), in materiële
mogelijkheden (armen en rijken) en verder in wensen en strevingen, in loyaliteiten
en bindingen. Deze ongelijkheid, soms individueel en soms collectief, is nauwelijks
terug te vinden in een formele benadering van burgerrechten en -plichten. De blindheid
voor verschillen in uitgangspunten en toerusting, in strevingen en macht is intrinsiek
aan deze benadering. Burgerschap is een concept dat de sociale verhoudingen van
een individualistische maatschappij weerspiegelt, en groepen en groepsvorming naar
de periferie verwijst.
Een weinig bediscussieerde stelling in de literatuur is dat burgers een
vanzelfsprekend onderdeel zijn van naties. Door een dergelijke verbinding worden
belangrijke onderlinge verschillen over het hoofd gezien. Zo bestaan er naties in
minder ontwikkelde landen waar sociale rechten nauwelijks bestaan of waar
rechtsgelijkheid niet in alle opzichten aanwezig is. Sterker, in dictaturen zijn de
elementaire burgerrechten beperkt tot het betalen van belastingen en zijn andere
burgerrechten als stemrecht, vrijheid van meningsuiting of veiligheidsrechten vaak
een farce. In deze natiestaten zijn burgerrechten sterk ingeperkt. De verbinding tussen
burgerschap en natiestaat is dus net te direct. Dit noodzaakt tot een differentiatie van
burgerrechten.
Een ontwikkeld concept van burgerschap kan niet worden verbonden aan een elke
natiestaat, maar alleen aan een democratische staat. De meest gangbare opvatting
van democratie is die van volkswil, een omschrijving die meestal een grote mate van
homogeniteit (cultureel, intellectueel, qua capaciteiten) suggereert en een afwezigheid
van belangentegenstelling. Ondanks aanhoudende verschillen over de definitie van
democratie bestaat er consen-
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sus over het feit dat alleen sprake kan zijn van democratie onder de randvoorwaarde
van (rechts-) gelijkheid; dat democratie participatief moet zijn, dus dat burgers de
gelegenheid moeten hebben om hetzij te kiezen hetzij zich kandidaat te stellen voor
publieke functies; dat het stelsel de hele bevolking dient te vertegenwoordigen, dus
representatief moet zijn; en dat besluitvorming zo veel mogelijk in de openbaarheid
dient plaats te vinden, dus na deliberatie. Young (2000) omschrijft democratie daarom
als een stelsel van rechtvaardige insluiting.
Dit streven naar rechtvaardige insluiting, met als kenmerken gelijkheid, participatie,
representativiteit en deliberatie stuit even wel op verschillende barrières. Democratieën
verschillen onderling van elkaar, zeker wanneer het de positie van minderheden
betreft. In de ene democratie wordt de minderheid in de politieke arena afgerekend
op bijvoorbeeld het aantal kiezers dat zij vertegenwoordigt, in de andere democratie
tilt men zwaarder aan de bejegening van minderheden. Daarnaast zijn de kenmerken
van de democratie mede afhankelijk van de eigenschappen van de ontvangende
samenleving die leiden tot uitsluiting (intolerantie, racisme, discriminatie, uitbuiting,
gebrekkige toegang tot de kerninstituties); en van de minderheden zelf zoals
sociaal-economische ongelijkheid, gebrek aan leiderschap, de wil of onwil te delen
in een democratische cultuur.
Waar burgerschap een formele gelijkvormigheid van individuen veronderstelt,
spreekt het begrip multiculturele samenleving deze assumptie tegen. Het idee van
een ‘multicultureel burgerschap’ lijkt een contradictio in terminis, maar onmogelijk
is het niet. In elke samenleving bestaat er een verscheidenheid van opvattingen over
de kernelementen van burgerschap zoals gezag en autoriteit, loyaliteit en verplichting,
het publieke en het private of hoe overheidsvoorzieningen bedoeld zijn. Het idee van
burgerschap is dus geen cultuurneutrale aangelegenheid: het is waardegeladen en
cultuurspecifiek. Daarom is een eenvormige opvatting van burgerschap onmogelijk
in een multiculturele samenleving. De betekenis die de wetgever toekent aan rechten
en plichten hoeft niet te worden gedeeld door groepen met een andere cultuur of
subcultuur.6
Andere kritieken gaan eveneens in op de uniformiteit van het begrip burger-

6

De Ruijter (1995) verwerpt het streven naar eenvormigheid en bepleit de compatibiliteit van
praktijken. Het streven naar eenvormigheid voert naar een model dat gericht is op integratie
of assimilatie, de compatibiliteit daarentegen vereist een ‘coördinatiemodel’ waarin culturele
verschillen en het omgaan met verschillen in overtuigingen niet worden veronachtzaamd,
maar juist georganiseerd.
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schap. Crowley (1994) bijvoorbeeld betoogt dat in verschillende politieke stromingen
het begrip burgerschap wordt opgevat als een bundel rechten die wordt toebedeeld
aan leden van een politieke gemeenschap. Zij delen het geloof dat de basis van de
politieke orde wordt gevormd door iets gemeenschappelijks, een eenheid in de
verscheidenheid, waaraan de diversiteit en complexiteit van de samenleving
ondergeschikt is. Maar leden van verschillende culturele groepen nemen hun
onderscheidende kenmerken mee in de openbare ruimte, zo betoogt Crowley, want
dat is eenmaal de menselijke aard. Daarom is er geen reden om burgerschap uniform
te maken. Crowley doet de suggestie dat burgerschap partieel zou kunnen zijn,
afhankelijk van allerlei andere condities van de betrokkenen. Deze optie opent de
mogelijkheid om burgers eveneens partieel in of uit te sluiten of hun die keuze te
laten. Zo'n overweging maakt een einde aan het aanhoudende gezeur over sociale
insluiting dat soms grenst aan culturele opsluiting. Juist in transnationaal perspectief
biedt partialiteit de mogelijkheid om legitiem verbindingen met een ‘achterland’ aan
te gaan.
De opvatting van Soysal (1997, 2000) sluit hierop aan. Zich baserend op de
islamitische gemeenschappen in Europa wijst ze erop dat hun participatie en expressie
in deze democratieën niet meer nationaal beperkt zijn. Hun aanspraken hebben
betrekking op zowel de nationale verworvenheden als daarbuiten. Om de verschillende
nationale en internationale vertogen met elkaar te verbinden doen islamieten met
succes een beroep op het repertoire van de mensenrechten, inclusief het recht op een
eigen identiteit in de openbare ruimtes. Er ontstaan aldus nieuwe vormen van
gemeenschapsvorming, participatie en solidariteit. Deze ontwikkeling zou de
mogelijkheid kunnen openen naar een multiple staatsburgerschap. Dar leidt volgens
Faist (2000) in een aantal gevallen tot duale nationaliteiten en dus het bezit van meer
dan één paspoort. Zo'n ontwikkeling zou de erkenning betekenen dat de natiestaat
niet meer het enige oriëntatiepunt is en dat burgerschap meerdere politieke
ankerpunten heeft. Het is het begin van een conceptualisering van een
burgerschapsstatus die is ontkoppeld van een bepaalde gemeenschap en die
tegelijkertijd verbonden is met meerdere gemeenschappen, dus van een transnationaal
burgerschap.

Het Surinaams transnationalisme
In deze paragraaf illustreer ik de dimensies van burgerschap als formele status, als
democratische praktijk en als identiteit voor de Surinaamse bevolking in Nederland.
Het eerste vindt plaats aan de hand van de export van uitkeringen, het tweede aan
de hand van de strijd voor mensenrechten en het derde aan de hand van de culturele
identiteit van Hindostanen. Deze drie dimen-
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sies worden geïnterpreteerd als ontluikende vormen van transnationaal burgerschap.

Welvaartsrechten
De rechten en plichten reizen met de mobiele burgers mee. Dat is bekend van
ambassadepersoneel of werknemers van grote ondernemingen die weliswaar in
vreemde landen werkzaam zijn, maar onder de Nederlandse belastingwetgeving of
strafwetten vallen. Ook degenen die pensioenen ontvangen en zich elders hebben
gevestigd behoren tot ‘buitenlanders met welvaartsrechten’. Nieuw is dat steeds meer
uitkeringsgerechtigden tot deze categorie zijn gaan behoren. In Nederland zijn
sommige (opgebouwde) rechten zoals pensioenen en de kinderbijslag niet afhankelijk
van de plaats van verblijf, terwijl dat wel het geval is voor wetten die een oriëntatie
op de arbeidsmarkt impliceren. De algemene bijstandswet is zo'n voorbeeld. Die wet
eist dat bijstandontvangers beschikbaar zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt, tenzij
er ontheffing is verleend. Dat is meestal het geval voor personen die geen kans maken
op een baan zoals chronisch zieken, verslaafden en ouderen. Zij hebben expliciet of
impliciet vrijstelling van de sollicitatieplicht en mogen zich om die redenen, meestal
voor een afgebakende periode, elders vestigen in landen waarmee Nederland een
verdrag heeft afgesloten. Ook heeft de Nederlandse overheid in het recente verleden
getracht de remigratie te bevorderen door die groepen een aantal rechten te laten
behouden. Daardoor worden voorzieningen hier ontlast (gezondheidszorg, onderwijs,
woonruimte) en verplaatst naar het nieuwe land van vestiging.
Voor Surinaamse remigranten is zo'n stap niet in alle opzichten gunstig: de
medische zorg in Suriname is meestal van lager niveau, de continuïteit van het
onderwijs is niet altijd gewaarborgd, de economische instabiliteit is groot en soms
zijn de belangrijkste goederen niet verkrijgbaar. Maar veel Surinamers, en niet alleen
van de eerste generatie, zouden voor korte of langere tijd ‘even’ terug willen zijn.
Zoals gezegd zijn er pogingen geweest om specifieke categorieën zoals ouderen
en drugsverslaafden naar Suriname te laten remigreren. Dat streven is ondanks een
bijkomende ‘oprotpremie’ geen succes geworden. Maar het aantal ‘uitzonderingen’
nam toe, evenals het aantal ouderen dat in de tropen overwintert of daar voor een
langere periode woont. Een gevolg is dat er in Suriname steeds meer personen wonen
met een uitkering. Daarbij gaat het niet alleen om de eerder genoemde groepen als
drugsverslaafden, ouderen en chronisch zieken. Ook stagiaires en mensen die
bijvoorbeeld een additionele baan vervullen genieten een uitkering. Maar over het
geheel genomen is er geen sprake van massale terugkeer. De ouderen, de grootste
groep, zijn afhanke-
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lijk van medische zorg en medicijnen, en daarvoor blijven zij liever in Nederland.7
Gemeten aan de levensstandaard in Nederland is een uitkering een minimaal
bedrag, in Suriname is het naar lokale maatstaven een meer dan riant inkomen. Zo
is (begin 2002) een salaris van 400.000 Surinaamse guldens een redelijk inkomen,
dat omgerekend circa tweehonderd euro vertegenwoordigt. Tegenover het riante
inkomen staat dat de woonlasten vies kunnen tegenvallen, terwijl het sociale verkeer
met vrienden en verwanten eveneens leidt tot extra uitgaven. Daar komt bij dat de
remigrant in Nederland gewend is geraakt aan comfort en dus een hoger
consumptieniveau heeft. De uitkeringen uit Nederland vergroten de sociale
ongelijkheid, zeker, maar kunnen tegelijkertijd leiden tot een afname van de armoede.
Dat is vooral het geval wanneer arme verwanten daarvan meeprofiteren (Menke
1998).
Daarnaast moet worden gewezen op de effecten van deze kapitaalimport voor de
nationale economie. Het leidt tot een groter volume aan geld waardoor de economische
kringloop op een hoger niveau wordt onderhouden en allerlei afgeleide bedrijvigheid
ontstaat. Deze multiplier-effecten worden versterkt doordat de schaarste aan deviezen
aldus vermindert en meer consumptie en kapitaalgoederen kunnen worden
geïmporteerd. Het gaat hier om niet-geringe bedragen: ervan uitgaande dat de eerder
genoemde vijfentwintig miljoen aan uitkeringen staat voor 12,5 miljoen Amerikaanse
dollars, is dat bedrag alleen goed voor circa vijf procent van het nationaal inkomen
van Suriname (Gowricharn & Schuster 2001).

Democratische rechten
Op 25 februari 1980 pleegde een groep Surinaamse militairen een staatsgreep.
Aanvankelijk leek het erop dat de coup een directe reactie was op een conflict met
de zittende regering. In de loop van de tijd werd echter duidelijk dat deze actie was
opgezet door een hoge functionaris van de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst
om de opmars van linkse politieke partijen een halt toe te roepen (Van Westerloo
1993). Maar het tij keerde. Allerlei links-nationalistische politieke groeperingen
boden hun diensten aan de nieuwe machthebbers aan. Dankzij deze associatie en
door de antikoloniale taal van enkele militairen werden de militairen geleidelijk aan
in de linkerhoek van het poli-

7

De andere categorieën zijn qua aantal te verwaarlozen. De grootste groep Surinamers die
graag voor kortere of lange tijd naar Suriname zou willen behoort tot de werkende bevolking.
Wat deze groep verhindert om naar Suriname te gaan is het grote verschil in welvaart en de
afname van carrièremogelijkheden in Suriname.
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tieke spectrum gezogen. Met als eindresultaat dat de staatsgreep werd bestempeld
als een revolutie. In de eerste weken na de staatsgreep traden de militairen hard op
tegen straatcriminelen die publiekelijk werden onderworpen aan lijfstraffen en tegen
van corruptie verdachte politici. Ook kondigden zij allerlei hervormingen aan. Geen
wonder dat de bevolking de machtswisseling met veel sympathie begroette.
In de periode 1980-1982 brokkelde de sympathie voor de militairen af en nam de
politieke polarisatie toe. De kabinetten wisselden in snel tempo van samenstelling,
een belangrijke indicator voor de politieke instabiliteit, terwijl er ook over de te
volgen ontwikkelingskoers geen eenstemmigheid was. In dit klimaat van relatieve
hulpeloosheid verminderde het draagvlak. De lijfstraffen namen af in populariteit,
ook al omdat de kloof tussen vergrijp en de vaak vernederende straffen toenam.
Belangrijker was de steeds grotere willekeur van het militaire optreden. Politici
werden gedetineerd, ambtenaren op nonactief gesteld of ontslagen,
niet-sympathisanten verdacht gemaakt en zelfs militairen werden geïntimideerd of
kwamen in verdachte omstandigheden te overlijden. Deze ontwikkelingen leidden
tot een aanzwellende kritiek op de machthebbers van advocaten, juristen,
vakbondsleiders, journalisten, ondernemers - veelal mensen uit de Surinaamse
middenklasse. Het regime kwam politiek en moreel in het defensief en schreef veel
mislukkingen toe aan de machinaties van het buitenland, met name de Verenigde
Staten en Nederland die nauwe banden zouden onderhouden met de binnenlandse
oppositie. Aan deze oppositie werd gewelddadig een einde gemaakt door vijftien
van de critici in december 1982 te vermoorden.
Voor Suriname was dit een dramatische ontwikkeling. Nooit tevoren, en ook niet
daarna, werden elementaire burgerrechten zo geschonden. De Nederlandse politieke
elite meende een daad te moeten stellen en schortte de ontwikkelingssamenwerking
op, zonder overigens te specificeren onder welke voorwaarden de samenwerking
hervat zou worden. De enige eis die zij kort daarna stelde, was het ‘herstel van de
(parlementaire) democratie’ die overigens twee jaar eerder al ter ziele was gegaan.
Zoals in elke door militaire repressie geteisterde samenleving ontstond er in Suriname
een klimaat van intimidatie en angst (Koonings & Kruijt 1999). Een deel van de
middenklasse vluchtte naar het vertrouwde en veilige Nederland waar familie,
vrienden en kennissen woonden. Van daaruit werd de strijd aangebonden tegen de
militaire dictatuur.
Ondertussen raakten de Surinaamse machthebbers in grote economische problemen.
Aan het begin van de jaren tachtig was de markt voor bauxiet - veruit het belangrijkste
exportproduct van Suriname - ingestort. Daar kwam de opschorting van de
ontwikkelingshulp uit Nederland nog bij. De voor een
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derdewereldland ruime deviezenvoorraad slonk zienderogen. De financiering van
de import werd een probleem. Dat leidde tot astronomische prijsstijgingen en een al
even desastreuze val van de Surinaamse gulden. Hulp uit het buitenland was niet
beschikbaar. Het Internationaal Monetair Fonds stelde voorwaarden, maar Suriname
was (toen) niet bereid die in te willigen. Het vertrouwen van het buitenland raakte
op.
Het is in dit klimaat van schaarste aan deviezen en importgoederen dat de
Surinaamse militaire machthebbers zich inlieten met de drugshandel. Hoe dit proces
van betrokkenheid precies plaatsvond, is een geschiedenis die nog geschreven moet
worden. Maar alras werd duidelijk dat de verloedering van het land niet alleen
economisch, maar ook politiek en moreel was. Op drie fronten tekende zich een strijd
af tegen de militaire machthebbers: voor het herstel van de democratie, voor het
herstel van de mensenrechten met als einddoel de berechting van degenen die
betrokken waren geweest bij de moorden in 1982, en tegen de drugshandel. Op al
deze drie fronten fungeerde de toenmalige militaire leider Desi Bouterse als vijandelijk
boegbeeld. De strijd tegen hem werd met door één partij gevoerd. Ruwweg kan men
stellen dat het herstel van de parlementaire democratie vooral werd geëist door de
Nederlandse regering. Het herstel van de mensenrechten en berechting van de daders
van de decembermoorden wordt vooral aangevoerd door uitgeweken verwanten van
de slachtoffers, terwijl in de strijd tegen de drugscriminaliteit zowel de
anti-Bouterse-groep als de Nederlandse justitie prominent zijn.
Aanvankelijk namen nationalistische Surinamers aan beide zijden van de oceaan
het regime in Paramaribo in bescherming. Gaandeweg veranderde deze situatie.
Steeds meer werd men zich ervan bewust dat er iets bestond als mondiaal bewaakte
mensenrechten en dat ook Suriname tot de gebieden behoorde waar deze rechten
werden geschonden. Dat werd versterkt door het conflict tussen de militaire
machthebbers en de bewoners in het binnenland, de zogenoemde binnenlandse oorlog.
De confrontatie met de vele doden en de angst voor escalatie maakten duidelijk dat
de schending van mensenrechten ‘om de hoek’ plaatsvond. De ernst van deze situatie
kwam onder andere tot uitdrukking in rapporten van inlichtingendiensten en in
verklaringen van human rights watchers, Amnesty International, juristen in Suriname
en daarbuiten, van individuele personen en onderzoeksjournalisten. Ook al liet de
kwaliteit van het bewijsmateriaal vaak te wensen over, in Suriname kon men dit
aanhoudende informatiebombardement niet meer negeren.
De kanalen waarlangs deze kennis en inzichten Suriname bereikten, waren velerlei.
Een van de belangrijkste was de Nederlandse pers die ook in Suriname wordt
ontvangen en waarvan bepaalde artikelen worden overgenomen in Surinaamse
kranten. Met name het NRC-Handelsblad, dat lange tijd de
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neiging had om Suriname te reduceren tot Bouterse, was te vinden in de frontlinie
van niet altijd betrouwbare berichtgeving over de voormalige kolonie. Een tweede
belangrijke kanaal van beïnvloeding was informeel. Dat bestond uit de vele contacten
die Surinamers in Nederland onderhouden met verwanten, vrienden en kennissen in
Suriname. Surinaamse politici, journalisten, juristen en andere beroepsgroepen konden
in gesprekken met hun collega's in Suriname de hot issues niet vermijden. Dat gold
ook voor de Surinamers in Nederland die streefden naar de berechting van de daders
van de moorden in 1982. Via pers en andere acties zorgden zij ervoor dat de kwestie
Bouterse of de decembermoorden in de aandacht bleef en dat die ontvangen werd in
Suriname. Al deze vormen van transnationale beïnvloeding wonnen aan effectiviteit
door de verbeterde communicatiemogelijkheden via internet.
De verandering in rechtsnormen in de tweede helft van de jaren tachtig en de jaren
negentig stond overigens niet op zichzelf. Het waren de decennia waarin
massamoorden in de wereld toenemende afschuw opriepen en het belang van de
mensenrechten steeds meer werd benadrukt. Zo kon het gebeuren dat de voormalige
Chileense dictator Pinochet in Londen werd gearresteerd, terwijl zijn bloedige bewind
niet zonder de actieve steun van westerse landen mogelijk was geweest. Dat geldt
mutatis mutandis voor de Argentijnse dictatuur waarvan George Zorreguieta onderdeel
was. De ophef die daarover ontstond naar aanleiding van het huwelijk tussen zijn
dochter en de Nederlandse kroonprins gaat volkomen voorbij aan het feit dat ook
het Argentijnse regime door westerse landen met leningen, wapenleveranties en
militaire adviseurs werd gesteund. De verandering in het mondiale rechtsbewustzijn
resulteerde in de installatie van allerlei al dan niet internationale gerechtshoven of
in wetsaanpassingen die schenders van misdaden moesten berechten, zonder overigens
hun westerse ‘opdrachtgevers’ erbij te betrekken. In het kielzog van deze wereldwijde
ontwikkelingen was het mogelijk om Bouterse voor Nederlandse gerechtshoven te
dagen.
Anno 2003 de balans opmakend van de strijd op de drie genoemde fronten: de
strijd voor het herstel van de parlementaire democratie is gewonnen. De militairen
bliezen in 1987 formeel de aftocht nadat was gebleken dat zij het land niet meer uit
het slop konden halen en zij steeds meer moeite hadden hun regeermacht te
legitimeren. Deze stap opende de mogelijkheid om nieuwe betrekkingen met
Nederland aan te gaan en de ontwikkelingssamenwerking te hervatten. De
burgerregeringen die daarna het land bestuurden verrichten hun werkzaamheden
lange tijd nog in de schaduw van de militaire macht, maar die dreiging verdween
gaandeweg.
In 2000 werd Bouterse door een Nederlandse rechtbank veroordeeld tot elf jaar
gevangenisstraf voor zijn aandeel in de handel van drugs. Dat klinkt spec-
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taculairder dan het is. Het Openbaar Ministerie had na een jarenlang durend en zeer
kostbaar onderzoek wel zestien aanklachten opgevoerd. Afgaande op de persberichten
stond in de Nederlandse publieke opinie de schuld van Bouterse lang voor de
afronding van het onderzoek vast. Het was daarom een grote morele klap voor veel
Nederlanders dat de rechtbank slechts een van de zestien aanklachten bewezen
verklaarde. Hoewel deze kwestie nog niet is afgerond - er is hoger beroep aangetekend
- en de eigendunk van het Nederlandse justitiële apparaat een gevoelige klap heeft
gekregen, is de uiteindelijke overwinning voor Nederland. Tegen Bouterse was al
eerder een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd waardoor zijn
bewegingsvrijheid ernstig werd beknot. Door deze veroordeling zijn de beperkingen
aangeschroefd en neemt de rol van Bouterse in de binnenlandse politiek van Suriname
af.
Op het terrein van de mensenrechten is de strijd nog onbeslist. Een poging van
een groep Surinamers om Bouterse in Nederland te laten terechtstaan voor de
decembermoorden, is niet gehonoreerd door de Hoge Raad. Daarentegen is in
Suriname het onderzoek naar de decembermoorden van start gegaan. Het justitieel
apparaat in Suriname is evenwel zwak en hoewel het steun krijgt uit Nederland, is
het einde van de ontwikkeling niet in zicht.

Culturele identiteit
In 1863 werd de slavernij in Suriname afgeschaft. De slaven werden verplicht nog
tien jaar te werken op de veelal noodlijdende plantages omdat de koloniale bestuurders
en de planters bang waren dat zij de plantages massaal zouden verlaten. Schaarste
aan arbeidskrachten zou desastreus zijn voor de plantagesector. Daarom ging het
koloniale bestuur op zoek naar vervangend werkvolk. Zo gebeurde het dat van 1873
tot aan de Eerste Wereldoorlog contractarbeiders uit het voormalige Brits-Indië (het
huidige India en Pakistan) werden geworven. De immigratie was echter niet alleen
bedoeld om het werkvolk te vermeerderen, het was ook de bedoeling het land te
herbevolken. Daartoe werd vestiging in de kolonie aantrekkelijk gemaakt door de
contractanten een perceel en een bedrag van honderd gulden aan te bieden wanneer
zij zich blijvend zouden vestigen in de kolonie. Tweederde van de ruim 34.000
aangevoerde contractanten vestigde zich zodoende in Suriname.
In tegenstelling tot wat in Surinaams-Hindostaanse kring wordt gedacht, vormden
de aangevoerde contractanten bepaald geen homogene groep. Zij waren afkomstig
uit verschillende regio's, waren van verschillende kasten, beleden verschillende
godsdiensten, spraken niet altijd dezelfde taal en verschilden onderling ook in zeden
en gewoonten (De Klerk 1953). Het onderlinge contact werd nog moeilijker doordat
de plantages vaak ver van elkaar verwijderd lagen. Dat gold uiteraard ook voor de
percelen waarop zij zich
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mochten vestigen en die om economische redenen in de buurt van de plantages
werden uitgegeven. Zeker in de kleine vijftig jaar die de immigratie in beslag nam,
waren transport en communicatie moeizame aangelegenheden. Zo was een reis van
de stad Paramaribo naar het uiterst westelijk gelegen district Nickerie alleen per boot
mogelijk en duurde drie dagen (Snellen 1933). Ook in de periode tussen de
wereldoorlogen was de onderlinge verbinding tussen de kleine verspreide groepen
Hindostanen spaarzaam. Van een Hindostaanse gemeenschap was nauwelijks sprake.
Dat veranderde pas na de Tweede Wereldoorlog. Om het toenemende Indonesische
nationalisme aan het begin van de oorlog de wind uit de zeilen te nemen, had koningin
Wilhelmina de koloniën zelfbestuur in het vooruitzicht gesteld. Dat leidde in Suriname
tot de invoering van het parlementaire stelsel en de oprichting van politieke partijen.
Die partijvorming vond plaats op basis van godsdienst en raciale of culturele afkomst
(Dew 1978). In dit proces van politieke organisatie werden Hindostanen (en dit gold
ook voor andere groepen) gemobiliseerd om te stemmen op de Hindostaanse politieke
partij. Daartoe werd gebruikgemaakt van moderne transportmiddelen, radio en
kranten, en vooral van vrijwilligers die de districten afreisden om de politieke
boodschap te verkondigen. De groepsgrenzen werden aldus afgebakend. Hindostanen
leerden zichzelf te definiëren als een groep met aparte kenmerken die een eenheid
moesten vormen. Daarmee onderscheidden zij zich (idealiter) van de andere culturele
groepen in Suriname, met name van de creoolse groep. Parallel aan deze ontwikkeling
naar een politieke gemeenschapsvorming vond ook een culturele
gemeenschapsvorming plaats. Al aan het einde van de negentiende eeuw werd er in
de districten hindi-onderwijs verzorgd dat later werd verschaft, maar op particuliere
basis werd voortgezet. Eind jaren twintig, begin jaren dertig richtten Hindoes en
moslims hun religieuze koepelorganisaties op. Of het bereik van deze activiteiten
groot was, is vanwege de gebrekkige transport- en communicatiemogelijkheden
twijfelachtig. Ook hier vormt de Tweede Wereldoorlog een breuk met de voorgaande
periode. In het kielzog van de politieke zelfstandigheid werden de overigens nooit
afwezige banden met India aangehaald. Tegelijkertijd nam de religieuze
organisatiegraad van de Hindostanen lokaal en nationaal toe, zowel van de Hindoes
als van de moslims. Deze organisaties vormen nog steeds een belangrijke pijler van
de partijpolitiek van Hindostanen. De culturele gemeenschapsvorming resulteerde
verder in de oprichting van eigen scholen, radiostations, tempels en moskeeën,
bioscopen, allerlei sociaal-culturele verenigingen, Hindostaanse tehuizen voor
ouderen, televisiestations.
Naast deze interne factoren waren er twee externe grootheden die bijdroegen aan
de vorming van een Hindostaanse identiteit. De eerste bestond uit de
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activiteiten van het Indiase consulaat in Paramaribo. Deze instantie speelde niet
alleen een bemiddelende rol in het contact met India, maar was ook actief in de
verbreiding van de Indiase cultuur. Met zijn steun was het mogelijk om lessen te
volgen in klassieke dans, zang, tabla en Hindi. Het consulaat vervulde aldus de functie
van een cultureel centrum of beoogde een oriëntatiepunt te zijn in het culturele leven
van Hindostanen in Suriname.
De tweede externe ontwikkeling bestond uit de invloed van de wereldwijd
geconsumeerde commerciële Indiase films, beter bekend als de Bollywoodfilms. Het
bekijken van deze films was voor Surinaamse Hindostanen niet alleen recreatie, maar
leidde ook tot identificatie en imitatie. Zoals Amerikaanse films een advertentie zijn
van de American way of life, zo zijn ook de Bollywoodfilms een advertentie van
‘de’ Hindostaanse cultuur. Onderscheidende kenmerken in man-vrouw-rollen,
gezagsverhoudingen, omgangsvormen, het gezinsleven, rituelen en ook religieuze
mythes worden via deze films wereldwijd uitgedragen. Bollywoodfilms hebben bij
Surinaamse Hindostanen het besef levend gehouden dat zij behoren tot een apart
volk, onderdeel zijn van een grotere beschaving en dat hun cultuur niet beperkt is
tot een land. De identiteitsmedende functie van de Bollywoodindustrie is van niet te
onderschatten betekenis.
De groepsidentiteit van Hindostanen sorteert ook haar effecten in Nederland.
Momenteel beschikt de Hindostaanse gemeenschap in Nederland over eigen scholen,
tempels en moskeeën, een televisieomroep, radiostations, tijdschriften, tehuizen voor
ouderen, zelfs een medefinancieringsorganisatie voor projecten in
ontwikkelingslanden. Ook de leefcultuur - compleet met de Bollywood-videofilms
en -dvd-films in huis - is in Nederland zo veel mogelijk gereproduceerd (Gowricharn
2002a).
In drie opzichten verschilt de ontwikkelingsgang in Nederland van die in Suriname.
De politieke concurrentie met andere groepen in Suriname is hier weggevallen.
Hindostaan-zijn, is in Nederland een culturele kwestie en niet meer een politieke.
De tweede ontwikkeling staat in het verlengde hiervan: dankzij de toegenomen
welvaart, de snelle communicatie via internet en de behoefte om zich in Nederland
als aparte culturele groep te blijven onderscheiden, is het contact met India aangehaald.
Steeds meer Hindostanen reizen naar het land van de voorouders om de eigen roots
te vinden, reizen die daarnaast vaak het karakter hebben van een pelgrimage, toerisme
of een combinatie van deze motieven. Dankzij een bloeiende reisindustrie en vanuit
het besef onderdeel te zijn van een diasporagemeenschap nemen de reizen naar
Engeland, Mauritius, Singapore en Balie ook toe.
De derde ontwikkeling betreft de jongere generatie Hindostanen in Nederland. Zij
raakt los van Suriname, assimileert ten dele met de Nederlandse cul-
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tuur en verbindt zich tegelijkertijd met de Bollywoodcultuur, zowel met die uit India
als met de Britse variant. Een bezoek vanuit Nederland naar London of Birmingham,
zeker naar aanleiding van shows van bezoekende Indiase filmsterren, is thans niet
ongewoon. De transnationalisering zet zich vanuit Nederland niet alleen versneld
voort, maar neemt ook nieuwe vormen aan.

Transnationale armoede
Surinamers in Nederland hebben regelmatig een deel van hun inkomen ter beschikking
gesteld aan hun verwanten in Suriname. Dat geschiedde door de overmaking van
geld via banken en wisselkantoren, door het verzenden van postpakketten met
‘hulpgoederen’ en door zelf goederen mee te nemen bij een bezoek aan Suriname.
De hiermee gemoeide bedragen zijn gigantisch. In de jaren negentig bedroeg het
totaal van de geldovermakingen, de postpakketten en de bestedingen van de
Surinaamse ‘toeristen’ in Suriname gemiddeld 28% van het nationaal inkomen van
Suriname (Gowricharn & Schuster 2001). Deze overdracht van geld en goederen
maakt duidelijk dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland zich in aanzienlijke
mate identificeert met, loyaal is aan, en verweven is met de bevolking in Suriname.
Dit hulpgedrag is ook terug te vinden bij de Surinamers in Nederland die
afhankelijk zijn van een bijstandsinkomen. Door de steun die zij verlenen aan hun
verwanten wordt hun precaire financiële positie aangetast. Een van de gevolgen die
zich daarbij voordoet is dat zij met hun karige inkomen niet rondkomen en daardoor
schulden opbouwen. De combinatie van een bijstandsinkomen en de opbouw van
steeds groter wordende schulden is in Nederland voldoende aanleiding om te spreken
van ‘moderne armen’. Deze armen komen in de meeste gevallen in aanmerking voor
hulp van overheidszijde, met name voor schuldsanering. Maar daarbij wordt wel
verlangd dat zij hun huishouden rationeel, lees: conform Nederlandse maatstaven,
beheren.
In een discussie over deze kwestie is betoogd dat de ‘transnationale uitgaven’
cultuurspecifieke uitgaven zijn.8 Maar leden van de Tweede Kamer die
verantwoordelijk zijn voor de sociale zekerheid wilden niets van een dergelijk
standpunt weten. De bijstand is niet bedoeld voor familiehulp, zo benadrukten zij.
Familiehulp valt onder cultuurspecifieke uitgaven, terwijl de bijstand ‘universele’
normen hanteert. Daarmee ontkenden deze parlementariërs dat ‘de Nederlandse
leefstijl’ ook cultuurspecifiek is en dat die in een aantal opzichten afwijkt van de
leefstijl van allochtonen. Ook de mogelijkheid om de bijzondere bijstand, een
financiële voorziening bedoeld om bijzondere uitgaven

8

Zie de gedachtewisseling in het Weekblad Contrast 2000, nr. 28 en volgende.
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van huishoudens te dekken, voor Surinaamse huishoudens met schulden aan te wenden
wezen zij af. Dit is een opmerkelijk rigide opstelling want Nederlandse huishoudens
met honden bijvoorbeeld, die eveneens leiden tot een cultuurspecifieke uitgavenpost,
komen wel in aanmerking voor de bijzondere bijstand.
De ontkenning van het cultuurspecifieke karakter betekent een inperking van de
wensen van hier wonende allochtone burgers. De burgerrechten van allochtonen zijn
ontleend aan die van de autochtone bevolking en bieden daardoor geen ruimte voor
transnationale loyaliteiten en dito uitgaven. Ergo, de bijstandsuitkering is opgebouwd
uit componenten als uitgaven voor huur, kleding, voeding en dergelijke, maar omdat
allochtone huishoudens afwijken in bijvoorbeeld gezinsgrootte, eetgewoonten,
familieverkeer is de uitkering vaak niet toereikend. Hun behoeften en verlangens
komen niet tot uitdrukking in de wet- en regelgeving en staan dus op gespannen voet
met de beginselen van de democratie en het daaraan verbonden burgerschap. De
simpele ontkenning dat de uitgaven ten behoeve van verwanten in Suriname evenals
die autochtone Nederlanders cultuurspecifiek zijn illustreert dat de welvaartstaat
geen transnationalisering toelaat.

Conclusies
Transnationalisering van burgerschap veronderstelt een ontkoppeling van rechten
en plichten van territorium en daarmee een overstijgen van de natiestaat. Het gehalte
van het burgerschap is niet afhankelijk van de natiestaat maar van het democratisch
niveau van de desbetreffende natiestaat. Welvaartsrechten, een democratische cultuur
of een culturele identiteit kunnen alleen geëffectueerd worden wanneer die in
minimaal twee landen bestaansrecht hebben. Zo kan er geen wereldwijde consensus
bestaan over de mensenrechten als er niet voldoende naties zijn die dezelfde conceptie
delen en onderschrijven. Naarmate de democratische cultuur zich meer als een
universele cultuur positioneert, is het te verwachten dat de burgerschappen steeds
minder verankerd zullen worden in individuele natiestaten. Dat is vooral te merken
aan de verbreiding van de mensenrechten, waarbij ook gedacht moet worden aan
rechten van kinderen en vrouwen.
In het transnationale domein leidt dat niet alleen tot een uitbreiding van rechten
en plichten van burgers, maar ook van de staat. De zorg voor de welvaart van
Nederlandse burgers bijvoorbeeld is niet meer beperkt tot ingezetenen van Nederland
maar leidt ook tot bemoeienis in andere landen. Aldus breidt de werkingssfeer van
de Nederlandse staat zich uit. In deze uitbreiding van de buitenlandse politiek kunnen
gemakkelijk aanvaringen optreden, zowel met de eigen burgers (minderheden) als
met de landen waarmee men te maken
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krijgt. Met andere woorden: transnationale burgerschappen kunnen een bron van
politieke spanningen zijn.
Deze ontwikkelingen zijn niet vrij van tegenstrijdigheden. In het geval van de
transnationalisering van de welvaartsrechten zien we dat die op beperkte schaal
plaatsvinden. Dat geldt met name voor de export van uitkeringen, al zijn die beperkt
tot bijzondere groepen. Grenzen worden ook gesteld in de sfeer van ‘transnationale
uitgaven’ van hier gevestigde burgers die niet tot de legitieme kosten van
levensonderhoud worden gerekend. Voor deze groepen geldt dat hun democratisch
burgerschap vooral bestaat uit plichten opgelegd door de bijstandswet en minder uit
het grondwettelijke recht op een levensbeschouwing. Hoewel de transnationalisering
aanwijsbaar is, is zij evident beperkt. Andere welvaartsrechten zoals arbeid worden
eveneens afgeschermd tegen immigranten of gereserveerd voor eigen burgers.
Opvallend is dat het vooral welvaartsrechten zijn (arbeidsinkomsten en uitkeringen)
die beschermd worden door nationale staten en minder vanzelfsprekend gezien
worden als onderdeel van transnationale burgerschappen.
Ook op het terrein van de politieke identificatie en loyaliteiten is er sprake van
een hybriditeit. Het vraagstuk van de mensenrechten in Suriname is door Nederland
waar mogelijk constant geagendeerd. Deze alertheid ten aanzien van de
verwikkelingen in Suriname is niet alleen te begrijpen uit de aanhoudende lobby van
de Surinaamse middenklasse in Nederland. Want ook de Molukse en ‘pro-Arabische’
bevolking hebben hun zorgen kenbaar gemaakt, maar nauwelijks gehoor gekregen.
Deze differentiële doofheid komt ook tot uitdrukking in de publieke discussies: voor
onsmakelijkheden die worden geassocieerd met Bouterse is er onevenredig veel
aandacht geweest, voor die waarbij Nederland en andere bevriende staten zijn
betrokken kijkt men bij voorkeur de andere kant op.
Anders dan de gestrande welvaartsrechten en de minimale vertegenwoordiging in
de buitenlandse politiek (om niet te zeggen dat die vertegenwoordiging afwezig is)
zijn culturele identiteiten vaak wel verenigbaar gebleken met het burgerschap van
de democratische staten. De formulering is met opzet gereserveerd. De Hindostaanse
identiteit bijvoorbeeld staat de vervulling van enige burgerplicht niet in de weg en
claimt alleen een burgerrecht op het niveau van de leefcultuur. Haar betrekkelijk
makkelijke inpassing in Nederland is mede mogelijk geweest dankzij de politieke
cultuur die is overgeërfd van de zuilenmaatschappij. Aan deze cultuur ontlenen
groepen het recht op een eigen levensbeschouwing en de daarbij behorende
voorzieningen. Dankzij deze politieke cultuur werden religieuze groepen dezelfde
rechten gegund. Hoewel de vestiging van eigen voorziening door culturele
minderheden niet altijd van harte is toegejuicht, en dit geldt vooral voor islamitische
scholen, werden deze
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voorzieningen op levensbeschouwelijke grondslag morrend en mokkend toegestaan.
Pogingen om de manifeste invloed van religieuze culturen terug te dringen tot de
particuliere sfeer concentreren zich op de islamieten. De afgelopen jaren hebben
groepsidentiteiten echter de status gekregen van een universeel mensenrecht. Dat
maakt het moeilijker om religieuze minderheden te marginaliseren. Maar het meest
opvallende in dit proces van institutionalisering van culturele identiteiten in de
openbare ruimte is dat er een verschil is in bejegening van de religieuze minderheden.
Hindoes bijvoorbeeld hebben het aanmerkelijk makkelijker gehad hun voorzieningen
te vestigen, terwijl islamieten dit grondwettelijk gewaarborgde recht voortdurend
moesten bevechten. De discrepanties in de transnationalisering van welvaartsrechten,
de mensenrechten en de culturele identiteiten geven de twee gezichten van de
ontvangende westerse landen weer. Voor culturele minderheden vormen zij de
januskop van de westerse democratie ten voeten uit.
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Peggy Plet & Okke ten Hove
Magdalena Geurig, Elisa Christina Weefsel en Ketty Bekoorlijk;
Gender aspecten in Creools-Surinaamse familienamen
In 1835 werd de slavin Fanny gemanumitteerd.1 Zij kreeg toen de veelzeggende
achternaam ‘Eerbaar’. Over Fanny is verder weinig bekend, behalve dat zij pas jaren
na haar manumissie haar eerste kind kreeg. Of Fanny werkelijk een eerbare vrouw
was, die bewust haar zwangerschap heeft uitgesteld tot na haar vrijlating zullen we
nooit te weten komen. Het ontstaan van Surinaamse achternamen is de afgelopen
decennia bestudeerd en gecategoriseerd door Oudschans Dentz (1941), Dierick (1985)
en Van Stipriaan (1990). Dankzij deze onderzoeken is meer bekend geworden over
de herkomst van, soms opmerkelijke, Surinaamse familienamen die aan voormalig
slaven en slavinnen zijn toegekend. Opvallend aan deze publicaties is dat nauwelijks
wordt stilgestaan bij de rol die gender speelde in de naamgeving van ex-slaven. Ten
Hove & Dragtenstein (1997: 9) constateren wel dater meer vrouwen dan mannen
werden gemanumitteerd en nemen de verklaring van de Amerikaanse historicus
Patterson omtrent dit verschijnsel over. Jammer genoeg gaan de auteurs verder niet
in op het feit dat manumissie voor veel vrouwen niet betekende dat er een einde
kwam aan de ongelijke machtsverhouding tussen hen en hun vrijlaters en dat deze
ongelijkheid en afhankelijkheid bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in de naamgeving.
Van Stipriaan (1990) staat wel stil bij sekse en de toekenning van voornamen van

1

Wij zijn bij het schrijven van dit artikel geholpen door John Sang Ajang, Alex van Gaalen
en Anoushka Boet. Hiervoor onze dank. In de tekst is sprake van gemanumitteerden en
geëmancipeerden. Manumissie is individuele vrijlating ten tijde van de slavernij en
Emancipatie is de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

309
slaven maar doet dit vervolgens niet voor achternamen.

Creoolse vrouw naar Borret (foto KITLV, nummer 37 A 211)

In Suriname kwamen er een aantal seksegebonden namen voor. Namen die
verwijzen naar een vrouwelijk beroep of eigenschap en die dus alleen aan vrouwen,
werden toegekend. Dit artikel bekijkt de naamgeving in Suriname vanuit een
genderperspectief. Er zal gekeken worden welke rol gender speelde bij de naamgeving
en hoe als gevolg daarvan seksegebonden achternamen ontstonden.2 De bronnen die
hier gebruikt worden zijn het boek ‘Manumissies in Suriname, 1832-1863,3 het
Emancipatieregister van 1863 en de Algemene Rekenkamer 1814-1953, hierin
bevinden zich de borderellen met daarop slavengegevens uit 1862. Het tweede
gedeelte van dit artikel zal ingaan op de relatie gender, naamgeving en identiteit.4

Naamgeving in Europa
Zijn seksegebonden achternamen een typisch Surinaams fenomeen of kwamen ze
ook elders voor? Ebeling (1993) maakt in zijn studie naar Nederlandse namen
onderscheid in:
- afstammingsnamen. Het kenmerk van afstammingsnamen is de toevoeging van
het achtervoegsel zoon of dochter aan de meestal mannelijke voornaam,
bijvoorbeeld Janszoon of Simonsdochter;

2

3
4

De definitie van gender die hier wordt gehandhaafd is overgenomen van Joan Scott die stelt
dat gender refereert aan symbolen en dichotomieën, aan sociale instituties en aan identiteit
van mensen (Scott 1986).
Hierna ‘het manumissieboek’ genoemd.
Een publicatie over naamgeving en identiteit is in voorbereiding.
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- herkomstnamen. Hieronder vallen toponiemen, bijvoorbeeld namen als (van)
Almelo, Betuwe of inwoners van een provincie of gebied bijvoorbeeld De Vries,
Drenth en Vlaming;
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- adresnamen. Bijvoorbeeld boerderijnamen: Vogelensanc, Koelthof, Wtenhamme
of een bepaald huis waarnaar mensen zijn vernoemd: Westerhuijs, van den
Klooster;
- beroepsnamen. Zoals de naam al aangeeft, waren beroepsnamen gerelateerd
aan het beroep van de naamdrager. Volgens Ebeling (1993) waren beroepsnamen
altijd mannelijk. Een zelfde opvatting vinden we bij Winkler (1885) die wel
opmerkt dat vrouwelijke toenamen hebben bestaan. Dit zijn nog geen
familienamen maar een soort onderscheidingsnamen, die nooit zijn geëvolueerd
tot achternamen c.q. familienamen. Als voorbeelden noemt hij onder andere
Alijt Weefster en Aecht Baeckster. Volgens hem is het logisch dat een naam
als Weefster geen geslachtsnaam werd, omdat mannelijke nazaten in dat geval
met een vrouwelijke, dus tegenstrijdige achternaam opgezadeld zouden worden,
bijvoorbeeld Willem Weefster. De auteur vermeldt enkele vrouwelijke
geslachtsnamen, bijvoorbeeld de namen Sangster en Webster, maar zijn
verklaring hiervoor is dat deze namen niet vrouwelijk zijn, maar afkomstig zijn
van het Engelse Songster en Webster; en
- eigenschapsnamen. Deze namen verwijzen meestal naar een karaktertrek of
uiterlijk van de betreffende persoon. In Ebelings werk komen Nederlandse
namen voor als: Vondeling, Knap (pe), Vrolijk, Verheugd, Deftig, Rustige,
Schoonheyt, Kloek en Helder.
Er bestaan parallellen tussen familienamen in Nederland en Suriname. Dit betekent
echter niet dat de naamgeving in Suriname alleen volgens Nederlands gebruik
geschiedde. In de meeste culturen is en was het gebruikelijk dat kinderen hun vaders
naam krijgen, tenzij deze onbekend is of weigert het kind te erkennen. In dat geval
krijgt het de naam van de moeder, die op haar beurt weer haar naam van haar vader
heeft. In Slavische culturen kent men een vrouwelijke verbuiging van de mannelijke
familienaam bijvoorbeeld, Kournikov/Kournikova. Portugezen hebben twee
achternamen, meestal die van de moeder gevolgd door de vaders naam. Voor
Spanjaarden geldt dit ook, maar daar is de eerste naam die van de vader en de tweede
die van de moeder. Echtgenoten in Portugal hebben vaak verschillende achternamen.
De Portugese wetgeving biedt een aantal mogelijkheden in de naamgeving van
kinderen waardoor het voorkomt dat kinderen uit een gezin soms verschillende
achternamen hebben (Venâncio 1989: 53). In de Verenigde Staten is het mogelijk
een kind de naam van beide ouders te geven en in dit geval wordt moeders naam
gevolgd door die van de vader. Toch is het in beide culturen de vaders naam die het
meest gebruikt wordt. Ook de joodse naamgeving geschiedt via de patri-lijn, maar
hier zien wij dat het geloof dat een belangrijk onderdeel is van de joodse identiteit,
juist via de matri-lijn wordt doorgegeven.
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Gender en naamgeving tijdens de slavernij
Surinaamse slaven en slavinnen hadden alleen een voornaam, die meestal gegeven
en soms zelf gekozen was. De tendens was dat mannen over het algemeen bizardere
namen kregen dan vrouwen, maar naarmate 1863 naderde zien wij de namen over
het algemeen normaler werden. De meeste slaven hadden één voornaam met
uitzondering van gedoopte slaven, die twee voornamen hadden. Het kwam regelmatig
voor dat er op een plantage één of meerdere slaven met dezelfde voornaam waren.
Om onderscheid te maken welke slaaf nu precies werd bedoeld, werd de voornaam
voorafgegaan door een aanduiding. Zo komen er op de inventarislijst van 1842 van
houtplantage Berlijn van eigenaar James Balfour een Redie (Rode) en een Blaka
(Zwarte) Quasiba voor. Verder waren er nog de slavinnen Biggie (Grote) Antje, Klein
Christina en Groot Christina, Klein Fortuna, en Kleine Mange die op het pluimvee
paste.5 Een andere manier van onderscheiden zien we in Ten Hove & Dragtenstein
(1997). Daar komen enkele slavinnen voor met namen als Frederika I, Amimba I,
Jane I, Saraatje I, Johanna 2e en Marie 2e. Deze manier van onderscheid maken vond
ook plaats bij de mannen. Op de borderel van plantage Brouwerslust (borderelnummer
31) kwam een Frederik (gr[oot]) voor, en op de lijst van plantage Burnside kwamen
John, Joe en Peter voor, allen met de aanduiding II. Er komt zelfs eert zuigeling van
één jaar voor die de vierde persoon was met de naam Thomas en op de lijst stond
met de naam Thomas IV.6
Op plantage Waycaribo is nog een andere manier te zien hoe slaven van elkaar
werden onderscheiden. Een aantal mannelijke slaven van deze plantage moest naar
Paramaribo gezonden worden en op de lijst treffen we de volgende slaven aan:7
Kwakoe van Beatrice
Abraham van Fortuna
Willis van Amimba
Louis van Beatrice
Abraham van Lucretia
Harry van Quasiba
Jantje van Affie
Acarie van Amimba.

Op deze lijst fungeert de naam van de moeder dus als een soort achternaam. Deze
manier van onderscheiden werd gebruikt omdat het kind de status van

5
6
7

NA (=Nationaal Archief den Haag), Onbeheerde Boedels en Wezen 1828-1876, 1.05, 11.13
no 834.
NA, Rekenkamer, 2.02.10, Plantages doos 223, borderel no 34.
NA, Ministerie van Koloniën, 2.10.01 Resolutie 28.8.1849 no 939.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

312
de moeder volgt: als de moeder slavin was, dan was het kind dar automatisch ook.
Indien het de status van de vader zou volgen dan zou de eigenaar van de vader, indien
deze niet dezelfde eigenaar had, de kinderen kunnen claimen. Het merendeel van de
Surinaamse slaven had een Europees-Christelijke voornaam, maar ook Latijnse en
Afrikaanse namen kwamen regelmatig voor (Van Stipriaan 1990). Christelijke en
Latijnse namen werden meestal door de eigenaar gegeven. Het kwam echter ook
voor dat ouders het niet eens waren met de gegeven naam of de naam simpelweg
niet mooi vonden. Een voorbeeld van het eerstgenoemde was het geval met de slavin
Henriëtte.8 Zij had twee kinderen, een dochter Fany en een zoontje, die onder meerdere
namen door het leven bleek te gaan. Uit het verhoor in een rechtbankverslag uit 1821
blijkt dat Henriëttes meesteres Anna Lindsey, de jongen de doopnaam Charel had
gegeven. Henriëtte was het daar niet mee eens en zei dat het kind Louis heette en
vernoemd was naar zijn vader. Bovendien bleek dat hetzelfde kind in de
slavengemeenschap bekend stond onder de namen Quijao en Saly. Zo kon één persoon
onder verschillende namen bekend zijn. In de Verenigde Staten is dit fenomeen van
officiële- en officieuze namen bekend onder de naam outer/public respectievelijk
inner/basket name (Joyner 1985: 217). Volgens Joyner is het voorkomen hiervan
niet alleen een gevolg van slavernij, maar was double-naming ook een Afrikaans
gebruik.
Het toekennen van typisch Afrikaanse namen bleef gebruikelijk door de eeuwen
heen. Het is niet duidelijk of dit kwam doordat de slavenhouders hun slaven zelf hun
naam lieten kiezen. In ieder geval is het een bevestiging van hun Afrikaanse identiteit.
De meest voorkomende Afrikaanse namen zijn namen die verwijzen naar de dag
waarop men geboren is, de situatie waarin de ouders zich bevonden ten tijde van de
geboorte, het weer, het uiterlijk en temperament van het kind (Joyner 1985: 220).
Opmerkelijk is Joyners betoog in zijn studie over een slavengemeenschap in South
Carolina in de negentiende eeuw, dat slaven deze gewoonte met betrekking tot
naamgeving ook gingen toepassen in de Engelse taal. Dit zou volgens hem verklaren
waarom er slaven voorkwamen met namen als March, April, Snow, Boney en Lazy.
Onder Surinaamse slaven kwamen dergelijke opmerkelijke namen ook voor. Hoewel
deze namen ongetwijfeld aan slaven kunnen zijn opgelegd met het doel hen te
dehumaniseren en belachelijk te maken, moeten wij ook rekening houden met de
mogelijkheid dat ook in Suriname slaven naar Afrikaans gebruik soms zelf voor
dergelijke namen kozen. Dat naamgeving in Afrika nog steeds gerelateerd is aan de
omstandigheden ten tijde van de geboorte bleek in 2002

8

NA, Oud Archief Suriname, Raad van Politie, inv. 900.
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nog tijdens de vulkaanuitbarsting in Goma (Congo) toen een hoogzwangere vrouw
die gevlucht was voor het natuurgeweld besloot haar kind de naam Vulkaan te geven.

Afkappingen en omdraaiingen
Uit diverse studies (Klein 1986; Brana-Shute 1989; Ten Hove & Dragtenstein 1997)
blijkt dat tweederde van de gemanumitteerden in Suriname van het vrouwelijke
geslacht was. Dit was ook in andere slavengemeenschappen het geval (Klein 1986).
Als verklaring hiervoor noemen de auteurs het feit dat zich onder de
gemanumitteerden veel concubines, vrouwelijke huisbediendes en trouwe slavinnen
bevonden. Eenmaal vrij moesten deze voormalige slaven worden voorzien van een
achternaam. Volgens Ten Hove & Dragtenstein (1997: 26) geschiedde de naamgeving
aan gemanumitteerden meestal door de gouverneur en soms door de vrijlater.
Opvallend is dat bij naamgeving door de vrijlater/eigenaar de naam veelal naar hen
verwees, zoals uit enkele voorbeelden hieronder blijkt. Dit kan wijzen op een
familieband tussen de betrokkenen waarbij de naamskeuze dus gebaseerd is op
affectieve motieven. Het kan echter ook zijn dat deze namen werden gegeven om zo
de macht die deze eigenaar/vrijlater nog steeds over hen had te benadrukken. Vóór
de manumissiewetgeving van 1832 kregen de meeste gemanumitteerden de inmiddels
alom bekende ‘van’-achternamen: een Europese achternaam, meestal die van de
vrijlater/eigenaar, voorafgegaan door het woord ‘van’. Bijvoorbeeld Martina van
Van Onna. Na 1832 zien we ook regelmatig vrijgelatenen die slechts een deel van
de achternaam van de eigenaar kregen. Voorbeelden van dergelijke naamsafkappingen
zijn Maria Sophia Proef wier vrijlater Proefblad was en het meisje met de vreemde
naam Maria Knobbel, dat eigendom blijkt te zijn geweest van G.A.U. von
Knobbelsdorff. Overigens waren de vrijlaters Proefblad en Von Knobbelsdorff beiden
gekleurd. Tot slot waren er nog de omdraaiingen, bijvoorbeeld Henriëtta Christina
Drooduin met als voormalig eigenaar W. Duinoord en Rebecca Sank van eigenaar
H.A. Kaas.
Op de Nederlandse Antillen treffen we meisjesnamen aan zoals Adelaida, Brigitta,
Carolina en Florencia die achternamen zijn geworden. In Suriname kwam dit
verschijnsel nauwelijks voor. Eén voorbeeld was de achternaam Gerda die aan een
slavin én haar twee zonen werd gegeven (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 218-219).
Daarnaast bestaat op de Antillen van sommige achternamen zowel een vrouwelijke
als mannelijke variant. Enkele voorbeelden hiervan zijn achternamen als
Eduarda/Eduardo, Eugenia/Eugenio, Gregoria/Gregorio, Martina/Martin,
Ignacia/Ignacio en Rosaria/Rosario. Dit fenomeen zijn wij in Suriname niet
tegengekomen, wel waren er vrouwen die
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een mannelijke voornaam als achternaam kregen, bijvoorbeeld: Suzan Alex, Roze
Bert en Klaartje Barent.

Afstammingsnamen
In tegenstelling tot Nederland kwamen patroniemen in Suriname nauwelijks voor
bij vrije vrouwen. Wel komen in de Emancipatielijsten enkele mannen voor met
zowel een mannelijke als vrouwelijke voornaam gevolgd door het achtervoegsel
zoon, bijvoorbeeld de timmermannen Sabana Frederikzoon en Arie Marieson. Een
vreemde en onlogische naam was dat van de voormalig slavin Betsy die als vrije
persoon de naam Elisabeth Fitz-Elisabeth kreeg (Fitz uit het Latijn: zoon). Een andere
onlogische naam was Donald MacDonaldson9 (Mac= zoon van, dus hier staat zoon
van Donaldszoon).

Nederlandse geografische namen
Uit het manumissielijst van Ten Hove (Ten Hove & Dragtenstein 1997) blijkt dat
vrij veel voormalig slavinnen Nederlandse geografische namen kregen. Dat betekent
dus dat vrouwen de oorsprong zijn geweest van deze Surinaamse familienamen. Het
motief om vrouwen deze namen te geven kon te maken hebben met het feit dat de
eigenaar/vrijlater uit deze plaats afkomstig was. Het kwam echter ook heel vaak voor
dat de ambtenaar op de gouvernements-secretarie putte uit zijn eigen geografische
kennis. Zo koos in 1833 een onbekende ambtenaar voor een groot aantal
gemanumitteerden achternamen die plaatsennamen waren uit de Achterhoek (Ten
Hove & Dragtenstein 1997: 86-92). Er moet echter worden opgemerkt dat in
tegenstelling tot wat sommige Surinamers denken er absoluut geen sprake van
verwantschap tussen hen en witte Nederlanders met dezelfde achternamen is. Het
enige gemeenschappelijke dat men deelt, is de naam. Drie bekende en nog steeds
veel voorkomende Surinaamse familienamen zijn Raalte, Leerdam en Drenthe. Enkele
minder bekende Surinaamse achternamen zijn: Barlo, Haarlo, Kootwijk, Sillevolde,
Elspeet en Markelo. Deze namen zijn ooit als eerste aan vrouwen gegeven en daarmee
zijn zij dus ook de oorsprong van deze achternamen.

Karakter- of eigenschapsnamen
Karakter- of eigenschapsnamen zeggen iets over het karakter van de betreffende
persoon en werden zowel aan vrouwen als mannen gegeven. Enkele voorbeelden
van vrouwelijke karakternamen zijn Johanna Petronella Eerlijk,

9

NA, Archief Gouverneur Generaal der West-Indische Bezittingen, 1828-1845 (1.05.08.01)
Wijkregister 649, Saramaccastraat 10, Donald MacDonaldson, kleurling, metzelaar.
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Fanny Eerbaar, Leentje Geduldig en Anna Susana Moedig. Bij de bepaling of een
naam een karakternaam is, moet echter rekening gehouden worden met factoren
zoals leeftijd, het beroep van de vrijgelatene en zoveel mogelijk gegevens over de
eigenaar. In het geval van een baby met de naam Mietje Eerlijk of Moedig kan
moeilijk sprake zijn van een karakternaam.

Spotnamen
De categorie spotnamen overlapt deels de vorige. Spotnamen verwezen óf naar een
werkelijke eigenschap óf waren cynisch bedoeld en verwezen in dat geval naar een
tegenovergestelde eigenschap. Een laf persoon kreeg dan de achternaam Moedig of
een overmoedige persoon de naam Voorzichtig.

Associatieve namen
Associatieve namen ontstonden als de slavenroepnaam spelenderwijs tot een
achternaam leidde. De slavin Lucretia kreeg de achternaam Borgia, die verwijst naar
Lucrezia Borgia, de lichtzinnige dochter van Paus Alexander VI (1431-1503). Soms
zijn de achterliggende motieven voor een naam moeilijk te achterhalen. Zo troffen
wij de gemanumitteerde Lady Night die als slavin de naam Lady had. Mogelijk was
zij vernoemd naar het Nederlandse schip ‘Lady of the Night’10 dat in 1862-63 in het
Caribisch gebied voer, maar het kan ook zijn dar zij een vrouw van lichte zeden was.
Associatieve namen konden gerelateerd zijn aan de eigenaar. Henrietta Josephina
Vroom behoorde toe aan bisschop Grooff, een zekere Romans was de vrijlater van
Josephina Catharina Klucht en Elisabeth Bloemperk had als eigenaar G. Park gehad.
De slavin Flora uit Paramaribo kreeg de namen Flora Magdalena Bloem. Tot slot,
noemen wij Emelina Frederika Leeuwin, de vrouwelijke vorm van de vertaling van
de naam van haar eigenaar B. Lyon.

Suggestieve namen
Suggestieve namen zinspelen vaak over het uiterlijk en komen opvallend vaker bij
vrouwen dan bij mannen voor. Als er in de gebruikte bronnen mannen mer een
suggestieve naam voorkomen dan hebben deze ze via hun moeder gekregen. Enkele
voorbeelden van suggestieve namen zijn Johanna Amelia Lusthof, Lisette Knap,
Ketty Bekoorlijk, Maria Wilhelmina Pracht, Sophia Liefde, en Bebe Sweet.

10

Algemene Rekenkamer, 2.02.10. Particuliere eigenaren doos 237, no 973 (2483) W.C. Dekker,
gezagvoerder Nederlandse schoener ‘Lady of the Night’.
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Tabel 1: Beroepsnamen bij vrouwen
Naam
Magdalena Geurig

Beroep
Kokkin

Susana Wilhelmina Jacoba Gouvernante Huismeid
Cornelia Sophia Nijver

Huisbediende

Elisa Christina Weefsel

Waschvrouw

Eliza Vaardig

Huisbediende

Jeanette Magdalena Dons

Waschvrouw

Amour Kook

Kokkin

Maria Albertina Zalm

Visverkoopster

Eva Kleiberg

Aardenpottenmaakster

Marietje Mangel

Waschvrouw

Tabel 2: Beroepsnamen bij mannen
Naam
Azor Winkelman

Beroep
Winkelbediende

Pieter Steene

Metselknecht

Winst Ponteman

Ponteneger

Frans Molen

Zager

Frans Visserman

Visser

Gerrit Paket

Sjouwer

François en Gerrit Molenaar

zager resp. karreman

Johannis Planter

Kostplanter

Frans Herstel*

Timmerman

Paulus Charles Hoofdman

Kapper

Petrus Schuit

Vissersknecht

Tabel 3: Namen die naar een plantage verwijzen.
Naam
Elisa Catharina Beleid

Afkomstig van plantage
Vriendsbeleid en Ouderzorg

Maria Rosalia Dankbaar

Dageraad en Dankbaarheid

Elisabeth Eraad

Dageraad en Dankbaarheid

*

De achternaam Herstel is ook aan een huismeid gegeven, wellicht omdat zij
‘herstel’-werkzaamheden in huis verrichtte.
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Canawappibo

Sophia Alexandrina Verwacht

Onverwacht
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Beroepsnamen
Beroepsnamen kwamen zowel bij vrouwen als mannen voor. Enkele voorbeelden
zijn in de tabellen 1 en 2 opgesomd. Uit deze tabellen blijkt dat slavenberoepen, net
als in de rest van de samenleving en in andere samenlevingen, gender-gerelateerd
waren. Over het algemeen deden vrouwen huishoudelijk werk, met uitzondering van
enkele mannelijke koks en huisbedienden, terwijl mannen veelal ‘mannenwerk’ zoals
zagen, timmeren, metselen, vissen en sjouwen deden. Behalve op houtplantages waar
vrouwen plankendraagsters waren. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat deze
taakverdeling naar sekse doorwerkt in de naamgeving. In tegenstelling tot wat Ebeling
en Winkler hierboven stelden, kwamen er in Suriname dus wel vrouwelijke
beroepsnamen voor. Bovendien werden deze namen doorgegeven aan hun zonen.
Dat verklaart het voorkomen van jongens/mannen met een achternaam die verwijzen
naar een vrouwelijk beroep.
Dat er, zoals eerder gesteld, niet te snel conclusies moeten worden getrokken over
de relatie beroep en naamgeving blijkt uit het volgende voorbeeld. De
gemanumitteerde Laurette Pekel was ‘huismeid’ van beroep. Haar naam blijkt niets
met haar werk te maken te hebben gehad, maar wel alles met de weersomstandigheden
in Nederland. In de manumissielijst zien wij dat zij tegelijkertijd vrijkwam met drie
andere slaven die respectievelijk de achternamen, Voorzorg, Sneeuw en Zout kregen.

Plantagenamen
Zoals Van Stipriaan (1990: 57) constateerde, is er een verband tussen achternamen
en de plantages waarvan men afkomstig was. In onze bronnen komen enkele vrouwen
voor wier naam verwijst naar een plantage zoals uit tabel 3 blijkt. Er zijn echter ook
vrouwen geweest die de exacte plantagenaam als familienaam kregen. Enkele
voorbeelden: Maria Magdalena van Moed & Kommer en Rosalinda van M.M. van
Moed & Kommer11 die vernoemd zijn naar plantage Moed en Kommer. Ook Adriana
Maria van Gelderland is zeer waarschijnlijk naar plantage Gelderland vernoemd.12

Naamgeving en juridisch-maatschappelijke consequenties
Tot aan de invoer van de Burgerlijke Stand13 kende Nederland geen wetgeving met
betrekking tot achternamen. Hetzelfde gold voor Suriname.14 Tot
11
12
13
14

NA, 1.05.08.01 Wijkregister 697, Groote Hofstraat 758 (p. 406-407).
Idem. Wijkregister 698, Combé Groote Rijweg links 15.
Zie Ten Hove & Dragtenstein 1997, p. 70-71, noot 33.
Overigens is het zo dat achternamen al wel voorkwamen in Nederland. Door de
Napoleontische wetgeving werd alleen de registratie van deze achternamen verplicht gesteld
en moesten mensen zonder een achternaam er een kiezen. Achternamen werden vanaf toen
wettelijk overdraagbaar.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

318
1832 was een ieder in Suriname vrij om een naam te kiezen ook als er een blanke in
de kolonie was met dezelfde achternaam. Zo kan het voorkomen dar er zowel blanken
als zwarten met dezelfde familienaam rondliepen zonder dat er een (familie)relatie
of (bloed)band aanwezig hoeft te zijn. Vanaf 1832 was het aan gemanumitteerden
niet langer toegestaan een familienaam te kiezen van een in de kolonie woonachtige
persoon. Van Stipriaan (1990: 32-33) geeft als reden aan dat de wetgever het niet
gepast vond dat zwarten en blanken dezelfde familienamen droegen. Tevens moest
deze bepaling voorkomen dat de eigenaar belasting-technische verantwoordelijkheid15
zou moeten dragen voor naamgenoten en beletten dat zij bij overlijden een beroep
konden doen op zijn nalatenschap. Van Stipriaan constateert echter dat de wet en de
dagelijkse praktijk niet overeenkwamen en dat er talloze eigenaren waren die toch
hun naam aan gemanumitteerden gaven (Van Stipriaan 1990: 32-33). Deze
constatering wordt door Ten Hove & Dragtenstein (1997) bevestigd. In hun
Manumisieboek zijn talloze voorbeelden te vinden vangemanumitteerde personen
die de naam van hun (blanke) eigenaar of vrijlater droegen. De conclusie die hieruit
getrokken kan worden is dat er uitzonderingen op de wet geweest moeren zijn. Als
een vrijgelatene een naam koos of kreeg die al in gebruik was, konden individuen
die deze naam droegen óf instemmen of bezwaar aantekenen tegen het delen van
hun naam. Een voorbeeld van het eerste geval was het kind Josephina Annaatje Silos
dat in 1842 gemanumitteerd werd. Haar vrijlater was Joseph Solis en onder het kopje
aanmerking staat: ‘Solis verzocht de gemanumitteerde de naam Silos te schenken;
omdat de twee personen in Suriname met de naam Silos geen bezwaar hadden, werd
verzoek ingewilligd’ (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 138-139). Minder gelukkig
was Charles Okkernoot die aanvankelijk de doopnamen Charles Elsevier kreeg. De
laatste naam was de naam van een bekend West-Indisch geslacht en werd daarom
als achternaam geweigerd (idem: 121).
Een andere uitzondering was als de gemanumitteerde en de vrijlater aan elkaar
verwant waren. In de manumissiewetgeving wordt tevens gederailleerd aangegeven
wie verantwoordelijk was voor de gemanumitteerde indien deze in financiële
problemen zou geraken. De borg - dit kon de eigenaar zijn, maar

15

Wanneer de gemanumitteerde behoeftig werd (armlastig, schulden, belasting, opname in
Hospitaal) en dat zelf niet kon bekostigen, dan werd de borg aangesproken. Een ieder kon
zichzelf tot borg stellen bij manumissie. Bron: Reglement op de Manumissie der slaven in
de Nederlandsche West-Indische bezittingen, artikel 30 in Ten Hove & Dragtenstein 1997,
p. 63.
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was dat meestal niet - stond financieel garant. In geval van overlijden van de
gemanumitteerde kon de voormalige eigenaar aanspraak maken op de nalatenschap,
maar het omgekeerde was niet mogelijk.16
Hoewel de meerderheid van de bezittende klasse blank was, was er toch geen
sprake van een economische monopolie. Bekend is dat de zwarte gezusters Elisabeth
en Nanette Samson al in de achttiende eeuw tot de rijkste mensen in Suriname
behoorden (Mc Leod 1996). Tevens ontkrachten studies van Vrij (1998), Plet (2000)
en Hoogbergen & Ten Hove (2001) de stelling dat Suriname een samenleving
gebaseerd op apartheid is geweest (Van Stipriaan 1990: 32).

Naamgeving en identiteit
Door manumissie of Emancipatie kwam er op papier een eind aan de slavenstatus,
maar in de praktijk zal deze overgang voor velen niet meteen merkbaar zijn geweest.
Zeer waarschijnlijk hadden vrije personen ambivalente gevoelens omtrent hun positie.
Enerzijds was men trots op de nieuwe status, anderzijds was er ook het besef dat
men het stigma van slaaf waarschijnlijk nooit kwijt zou raken. Met name vrouwen
leken met deze kwestie te worstelen en het is interessant om te zien welke tactieken
gemanumitteerde vrouwen toepasten om met het verleden te breken.
Naamsverandering was bijvoorbeeld een manier. Afie van Cato van Miguel van
Stolting (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 354) besloot naamsverandering aan te
vragen en ging voortaan door het leven als Christina Carolina Cornelia Stolting. Als
motivatie voor dit besluit wordt genoemd dat zij overeenkomsten afsloot en burgerlijke
handelingen aanging onder de door haar gewenste naam. Louisa Cornelia van Albert
van Hessels wenste voortaan door het leven te gaan als Louisa Cornelia Dionisius
(idem: 348). Waarschijnlijk vonden deze dames hun lange naam te lastig in de
dagelijkse omgang. Belangrijker nog was dat deze namen

16

Vererving kan op twee manieren geschieden. Via een testament, waarin de overledene bepaalt
wie de erfgenamen zijn ten aanzien van welke goederen, inclusief slaven. Getuige de omvang
van het Notarieel Archief Suriname was het gebruikelijk dat veel inwoners in de kolonie,
ongeacht kleur of klasse, een testament opmaakten. Een tweede mogelijkheid is de
erfopvolging bij versterf die berust op de bloedverwantschap tussen de overledenen en de
erfgenamen. Van bloedverwantschap is sprake als de een van de ander afstamt of tussen
personen die gezamenlijk een stammoeder of -vader delen. Als er geen testament is opgemaakt
dan vindt de erfopvolging en de vererving plaats volgens de wet, dat is erfopvolging bij
versterf/erfopvolging ab intestato. (Soerdjbalie 1993; Surinaams Burgerlijk Wetboek 1869).
Kortom, bloedverwantschap was de leidraad en niet een toevallige naamsovereenkomst zoals
Van Stipriaan suggereert (Van Stipriaan 1990: 32-33).
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hen steeds aan hun slavenverleden herinnerde. Vreemd genoeg hebben van de
gemanumitteerde vrouwen met opmerkelijke of vreemde namen slechts weinig later
naamsverandering aangevraagd.17 Wat de reden is geweest van het niet aanvragen
voor naamsverandering is in het duister gehuld.
Een andere manier om de slavenidentiteit af te werpen was via het huwelijk.
Vrouwen die na hun manumissie in het huwelijk traden, raakten ook hun
slavenidentiteit kwijt. In het manumissieboek treffen wij de slavin Fanny aan, die
na haar manumissie de namen Maria Francina Grasman kreeg (Ten Hove 1997: 90)
Vervolgens trad zij in het huwelijk met de heer Favery. Vanaf dat moment werd zij
in de bronnen aangeduid als Maria Francina Favery geboren Grasman.18 Het laatste
klopt dus niet, want zij is immers niet geboren met de naam Grasman, maar
gemanumitteerd onder deze naam. Een tweede voorbeeld is een voorval uit 1860.
Toen kocht mevrouw M. le Fevre geboren Aalden een slavin vrij, Jacquelina,
afkomstig van plantage Catharina Sophia, die als Frederika Jacquelina Aalden werd
gemanumitteerd. Uit het manumissieboek blijkt dat deze M. le Fevre de slavin Mina
was die in 1845 gemanumitteerd werd als Mina Aalden.19
Een laatste voorbeeld: in de wijkregisters van Paramaribo20 troffen wij Johanna
Claudina Valentijn geboren Luneville aan. Het laatste is opmerkelijk omdat bij haar
verdere gegevens vermeld wordt dat zij is geboren in Afrika waardoor het zeer
onwaarschijnlijk is dat zij onder de naam Luneville is geboren.21
Een opvallend fenomeen waren moeders die bij de naamgeving van hun kinderen
(bewust) het woord ‘van’ weglieten. In de geraadpleegde bronnen van de Algemene
Rekenkamer zijn talloze vrouwen te vinden die dit deden. Chris-

17
18
19
20

21

Een van de uitzonderingen was Henriette Lisette Knap die samen met haar kinderen de
naamsverandering in Kerster aanvroegen (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 354-355).
NA, Ministerie van Koloniën, 1850-1900, 2.10.02 inv. 6848 23.9.1862 no 1031.
Idem 6838, 30.6.1860 no 791.
Wijkregisters 645,660,670, Van Combé de Nepveusgracht 98 Johannes David Valentijn
(zwart, 48 jaar, Luthers, geboren in Suriname) Joh. Claudina Valentijn geb. Luneville (zwart,
41 jaar, Luthers, geboren in Afrika).
Uit deze informatie concluderen wij dat Johan D. Valentijn een pikin nyan was aangezien
hij een zekere J.P.H. Kleine als straatvoogd had. (Voor meer informatie over straatvoogdij
zie Ten Hove & Dragtenstein 1997: 17.) Hoewel J.D. Valentijn in de lijst van
gemanumitteerden vermeld staat als neger, hetgeen door de wijkregisters wordt bevestigd,
wordt hij door Lamur & Helstone (2002 in tabel 4) foutief ingedeeld bij de blanke eigenaren.
Bij Lamur & Helstone (2002) troffen wij de manumissie van de Echtgenoot van J.C.
Valentijn-Luneville, Johannes David Valentijn in 1822 en de manumissie van twee kinderen
in 1827 aan die eveneens de naam Valentijn kregen.
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tina Wilhelmina Margaretha Greeve was de dochter van Henriette van Greeve,22
Nerina Johanna van May23 had twee kinderen Georg Albert May en Henriette
Josephina May en Henriette van Johannis Georg Wilhelm Bänffer had zes kinderen
die allen de naam Bänffer24 droegen. In al deze gevallen waren de kinderen niet
geëcht. Op deze manier voorkwamen de moeders dat het stigma waar zij mee moesten
leven aan hun kinderen werd doorgegeven. Tegelijkertijd vond met deze handeling
ook de creolisering vaneen Europese naam plaats. Een interessante vraag is, welke
waarde voormalige slavinnen en slaven hechtten aan hun nieuwe naam en hoe deze
naam de nieuwe identiteit mede vormde en beïnvloedde. Het antwoord op deze vraag
is waarschijnlijk nooit helemaal te achterhalen, maar de sectie ‘naamsveranderingen’
in manumissieboek licht een tipje van de sluier. Enerzijds was het zo dat de meeste
vrouwen alleen ‘Neger-Engelsch’ spraken en bovendien ongeletterd waren. Zij hadden
vermoedelijk geen idee wat hun nieuwe naam betekende en voor hen was hun naam
niet meer dan een klank. Bijna iedereen is echter nieuwsgierig naar de naam die men
voert, dus de meeste vrouwen zullen na verloop van tijd de betekenis van hun naam
wel geweten hebben. Anderzijds waren er vrouwen die wel Nederlands spraken en
een enkeling had zelfs onderwijs genoten. In de manumissielijst komt ene Maria
Elisabeth Bulab voor die om naamsverandering vroeg nadat zij tot de ontdekking
was gekomen dat haar naam verkeerd gespeld was. Als bewijs nam zij haar doopakte
mee en vroeg om correctie van haar naam in Buillab. Met haar zijn er nog een aantal
vrouwen die hetzelfde deden. Blijkbaar betekende hun naam veel voor hen en vonden
zij het belangrijk dat deze goed gespeld werd.
De moeder-kind-relatie was tijdens slavernij de enige familierelatie van slaven
die door slavenhouders erkend en gerespecteerd werd (Ten Hove 1996: 41-55). Dat
dit ook na vrijlating gold, blijkt uit het feit dat gemanumitteerde kinderen de
achternaam van de moeder kregen, als die tegelijkertijd vrij kwam, en niet die van
de vader. Voor sommige slaven was de band tussen bloedverwanten echter wel heel
belangrijk en dat blijkt vooral nadat men vrijgemaakt was. Martina Sophia Regenboog
vroeg naamsverandering aan ‘omdat haar zoon vrijkwam onder de naam van Escol’.
Een ander voorbeeld waren de slavin Jansje van 't Velde en haar kinderen. Zij
kwamen niet op hetzelfde moment vrij en daardoor kon het gebeuren dat haar kinderen
een andere naam, (van West) kregen. Ze vroeg toen naamver-

22
23
24

NA, Algemene Rekenkamer, 2.02.10, Particuliere eigenaren, doos 238, borderel 308.
idem, doos 233, borderel 532.
idem, doos 229, borderel 50.
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andering voor de kinderen aan waarmee werd ingestemd.
Opvallend is de categorie moeders die naamsverandering voor hun kinderen
aanvroegen en soms ook voor zichzelf. Zo wilde Frederica Elisabeth Groenesteeg
naamsverandering voor haarzelf en haar twee, op een later tijdstip, gemamimitteerde
kinderen Jansie en Mietje. Haar verzoek om de naam Jones werd ingewilligd omdat
het ‘...wenschelijk en voor de toekomstige belangen dezer kinderen zeer raadzaam
te achten is’. Jammer genoeg blijven wij in het ongewisse waarom het wenselijk was
dat zij voortaan onder een andere haam door het leven gingen.
In veel van deze gevallen kregen de kinderen dan de naam van hun vermoedelijke
vader. Zouden deze vrouwen op deze manier zo hun ‘onechte’ kinderen alsnog
‘wettigen’? Dachten of hoopten zij dat afwijzing van de zwarte en slavenidentiteit
en identificatie/omarming met de Europese cultuur betere maatschappelijke kansen
voor hen zou creëren? Onder de gemanumitteerden bevonden zich veel mulatten en
bekend is dat zij geen gemakkelijke positie in de samenleving hadden (Van Lier:
201). In de samenleving heerste de opvatting: hoe dichter bij de blanken, vooral als
het om huidskleur en andere uiterlijkheden ging, hoe beter. Het is niet onwaarschijnlijk
dat sommige mulatten deze opvattingen internaliseerden en graag bij de blanken
wilden horen. Dit kon door nadruk te leggen op bloedverwantschap met Europeanen
hetgeen tot uiting kwam in het dragen van dezelfde familienaam. Zo wilde Helena
Beer naamsverandering in de naam Beyer: ‘Uithoofde van den naauwen
bloedverwantschap waarin zij tot den heer Beyer, thans in Duitschland woonachtig,
staat’.
Nogal wat gemanumitteerde vrouwen traden met hun vrijlater in het huwelijk,
waarbij de kinderen die vóór de manumissie geboren waren, alsnog gewettigd werden
(Ten Hove & Dragrenstein (1997: 31). Door deze huwelijken werden Europese namen
in Suriname doorgegeven en aldus gecreoliseerd.

Conclusie
De naamgeving bij vrije zwarten en kleurlingen en aan vrijgelaten slaven is enerzijds
bepaald door de Nederlandse wijze waarop namen werden gevormd en aangenomen
en anderzijds door koloniale invloeden die niet louter als typisch Surinaams zijn te
beschouwen. Ook in Suriname onderscheidt men herkomstnamen, namen afgeleid
van beroepen, karakternamen, et cetera. Doordat de bestuurstaal Nederlands was,
ofschoon de plakkaten ook in het Sranantongo werden gepubliceerd, zijn in Suriname
de meeste familienamen Nederlandstalig geworden. Iets wat als typisch Surinaams
wordt beschouwd, maar eerder als Nederlands-koloniale invloed valt aan te wijzen
zijn de zogenoemde omdraaiingen van Nederlands-Europese familienamen. Op deze
wijze wilde de vader, zonder het kind te willen of te kunnen erkennen, zijn band met
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het kind vastleggen. Dit verschijnsel kwam ook in Nederlands Oost-Indië voor. Een
Surinaams aspect dat in de naamgeving onder gemanumitteerden en geëmancipeerder
naar voren komt, en in de Nederlandse cultuur afwezig is, is het voorkomen van
vrouwelijke familienamen. In beperkte mate komen in Suriname vrouwelijke
familienamen voor, bijvoorbeeld vrouwelijke beroepen die als familienaam gingen
fungeren.
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Recensies
Rosemarijn Hoefte & Peter Meel, 20th Century Suriname. Continuities
and discontinuities in a new world society, Jamaica: Ian Randle Publishers,
of leiden: KITLV Publishers 2001. ISBN 90 6718 181 1, 365 pp, prijs
€28,30.
Er verschijnen weinig goede publicaties in de Engelse taal waarin Suriname in al
haar facetten wordt belicht. Voor mensen die het Nederlands niet beheersen is het
moeilijk om Suriname in hun onderzoek te betrekken. Sinds Suriname in 1995 lid is
geworden van Caricom werd het gemis aan recente wetenschappelijke publicaties
in het Engels nog eens benadrukt. Suriname is voor velen in het Caraïbisch gebied
een betrekkelijk onbekend land, waarvan moeilijk een beeld kan worden verkregen.
Beide redacteurs geven in de introductie dan ook aan dat wetenschappelijke publicaties
die over Suriname gaan gefaald hebben om de publieke opinie te beïnvloeden. Dit
komt volgens hen niet door de kwaliteit van de bijdragen maar vanwege het feit dat
het overgrote deel in het Nederlands is geschreven.
Dit boek dat in december 2001 verschenen is ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van de onafhankelijkheid van Suriname, vult deze leemte goed op en kan
als leidraad dienen voor diegenen die een inleidende tekst zoeken om Suriname te
kunnen bestuderen. In het boek wordt Suriname bekeken vanuit regionaal perspectief
en dan met name in de context van de Caraïben en van Latijns-Amerika. Dat is een
verademing omdat dit vaak niet consequent gebeurt. Het mooie van het boek ligt dan
ook in dit feit besloten. Het biedt de mogelijkheid om Suriname in een Caraïbisch
en Latijns-Amerikaans kader te plaatsen en dat zal hopelijk leiden tot vergelijkende
wetenschappelijke publicaties in een breder Caraïbisch perspectief.
De redacteurs hebben gekozen voor een brede thematische aanpak met als
concentratie de lange termijn ontwikkelingen. De opzet van het boek is om de laatste
100 jaar aan ontwikkeling van de Surinaamse samenleving te beschrijven. Dit wordt
gedaan aan de hand van continuïteiten en discontinuïteiten. De eerste continuïteit is
de economische structuur. Suriname was en is nog steeds een plantage-economie,
drijvend op een buitenlandse afhankelijkheid van Europese en Amerikaanse markten.
Verder heeft de excessieve import van consumentengoederen en -producten de
ontwikkeling van de
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lokale productie gehinderd. Andere continuïteiten zijn de multi-etnische samenleving
en de speciale relatie met Nederland.
De belangrijkste discontinuïteit is de politiek-constitutionele structuur. Zo verkreeg
Suriname in 1954 autonomie, in 1975 onafhankelijkheid en werd het land in 1980
geconfronteerd met een coup d'etat uitmondend in een militair regime. De
onafhankelijkheid was volgens de auteurs de cumulatie van een proces van politieke
en culturele bewustwording. Toch heeft dit proces volgens hen niet geleid tot een
massale afwijzing van de Nederlandse taal en cultuur. Een andere discontinuïteit is
de ontdekking en exploitatie van bauxiet en de goudsector. De toetreding tot de
Caricom heeft Suriname in de Caraïbische regio geplaatst. De laatste discontinuïteit
is de verandering van een immigratie- naar een emigratie-samenleving. Was het aan
het begin van de 20ste eeuw nog zo dat er ruim 40.000 Aziatische immigranten naar
Suriname kwamen, nu leeft ongeveer een derde van alle Surinamers buiten Suriname.
En dit is niet de enige demografische verandering. Na de Tweede Wereldoorlog zijn
wij eerst getuige van de opkomst van de middenklasse in Suriname en daarna
gedurende jaren '80 de vermindering van de invloed van deze maatschappelijke laag.
Tevens nemen wij een verschuiving van de macht waar van de Creoolse naar de
Hindostaanse bevolkingsgroep. Aan de hand hiervan zijn auteurs gevraagd
verschillende thema's uit te werken.
Ik zal kort ingaan op de verschillende bijdragen. In de eerste bijdrage beschrijft
Rosemarijn Hoefte de ontwikkeling van een multi-etnische plantage-economie vanaf
1650 tot 1900. In dit historisch overzicht gaat zij uit van de continuïteiten en laat zij
zien dat Suriname gerekend kan worden tot de klassieke Caraïbische
plantagesamenleving. Tevens laat zij zien dat deze belangrijke kenmerken de
ontwikkeling van de 20ste eeuw blijven bepalen. Ad de Bruijne schreef een bijdrage
over demografische en socio-economische ontwikkelingen in de urbanisatie van
Suriname. Hierbij vraagt hij zich af of het beeld dat van Suriname wordt geschetst
als geïsoleerde samenleving wel klopt. De Bruijne laat de verandering van immigratienaar emigratiesamenleving de revue passeren en staat ook stil bij de rol van
Paramaribo als enige stad en spil van de ontwikkelingen. Daarbij geeft hij eveneens
aandacht aan het effect van de urbanisatie op Paramaribo. Pitou van Dijck beschrijft
de continuïteiten en discontinuïteiten van de Surinaamse economie en staat stil bij
de voortdurende buitenlandse afhankelijkheid en de beleidsinconsistenties. Er is
sprake van een grote continuïteit en deze is de afhankelijkheid van één economische
sector. De landbouw is grotendeels vervangen door mijnbouw, en in deze
voornamelijk de bauxietsector. Maar hij wijst ook op de opkomst van de olie- en
goudindustrie. Maar voor zowel de mijnbouw als de landbouwsector geldt dat deze
in hoge mate afhankelijk zijn van buitenlandse inputs en van de buitenlandse vraag.
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Hans Buddingh' beschrijft het mislukken van een modeldekolonisatie en de moeilijke
relatie tussen kolonie en ex-kolonisator. De gouden handdruk van 3,5 miljard gulden
heeft niet geleid tot economische zelfstandigheid en de theorie van de maakbare
samenleving heeft gefaald. Hij geeft een goede beschrijving van het Nederlandse
beleid ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking vanaf het Welvaartsfonds en
hij laat zien dat al het beschikbaar gestelde geld niet tot het gewenste resultaat heeft
geleid. Het is dan ook onvoorstelbaar dat politici tot op heden hieruit geen conclusies
trekken en het beleid wijzigen.
Hans Ramsoedh geeft een goed exposé over de Surianaamse stijl van politiek
bedrijven. De etnische insteek bij het bedrijven van politiek met het daarbij behorende
patronagesysteem en cliëntalisme wordt helder en uitvoerig belicht. Hugo Fernandes
Mendes geeft een beschrijving van het constitutioneel bestel van Suriname. Hij maakt
een indeling in vijf perioden en gaat hierop in. Fernandes Mendes staat opnieuw stil
bij de onvolkomenheden van de grondwet van 1987. Hij heeft hier keer op keer in
andere Nederlandse bijdragen op gehamerd zonder dat dit tot enige discussie en
verandering heeft geleidt.
De bijdrage van Peter Meel is bijzonder verfrissend omdat er in wetenschappelijke
publicaties bijna niet wordt stilgestaan bij het buitenlandsbeleid van Suriname. Dit
beleid werd tot aan het statuut volledig door Nederland bepaald. De pogingen om
dit beleid daarna via de koninkrijksregering te beïnvloeden hebben niet tot het
gewenste resultaat geleid en dat veroorzaakte de nodige irritaties. Een bekend
voorbeeld hiervan is de Surinaamse wens in 1960 om in de Verenigde Naties stelling
te nemen tegen de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika. De onafhankelijkheid in 1975
heeft ook niet geleid tot een wezenlijke verandering, hoewel Suriname is toegetreden
tot verschillende internationale organisaties en met vele staten diplomatieke
betrekkingen heeft aangeknoopt. De blik is nog steeds gericht op Nederland. Dit is
voor een deel te wijten aan de grote Surinaamse bevolkingsgroep in Nederland
alsmede aan de Nederlandse taal en culruur en de dominantie daarvan in het onderwijs.
Ruben Gowricharn en John Schuster geven in Diaspora en Transnationalisme een
beschrijving van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Het is een verademing
dat hieraan ook aandacht wordt besteed. Meestal wordt deze bevolkingsgroep en dan
met name de potentie van deze gemeenschap voor Suriname onderschar en
onderbelicht.
Gloria Wekker geeft in haar bijdrage een beschrijving van familie, seksualiteit en
gender in de Surinaamse samenleving. Harold Jap A joe, Peter Sjak Shie en Joop
Vernooij schreven een verhandeling over religie en emancipatie. Zij laten de
verschuiving zien van Suriname van een predominant christelijke maatschappij tot
een waarin tegenwoordig hindoeïsme en islam samen meer
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volgelingen hebben dan de christelijke kerken. Eithne Carlin gaat in op 100 jaar
ontwikkeling van de taalsituatie. Dit levert een bijzonder lezenswaardig artikel op,
zeker voor niet taalkundigen.
Hilde van Neck-Yoder beschrijft de ontwikkeling van een Surinaamse literaire
traditie aan de hand van Trefossa, Edgar Cairo, Albert Helman, Hans Favery en Bea
Vianen. Alex van Stipriaan beschrijft de ontwikkeling van de kunst in Suriname. Hij
onderscheidt hierbij traditionele kunst, toeristische kunst, workshop-kunst en
academische of internationale kunst. Kenneth Bilby geeft een beschrijving van de
invloed van Marrons en inheemsen op de moderne Surinaamse muziek.
Er zijn meer invalshoeken die in het boek belicht hadden kunnen worden, maar
er moeten natuurlijk prioriteiten worden gesteld. Hiervan zijn de redacteurs zich
bewust en zij geven aan dat voor bepaalde onderwerpen meer onderzoek zal moeten
worden verricht. Hierdoor zijn bijvoorbeeld geen bijdragen opgenomen over onderwijs
en sport. Hoewel het boek voor gevorderde Surinamisten niet veel nieuwe
gezichtspunten zal opleveren, is het boek als basis- of overzichtstekst bijzonder
bruikbaar. Hierbij moet niet vergeten worden dat het boek als introductie is geschreven
voor diegenen die weinig van Suriname afweten. In deze opzet zijn de redacteurs
mijns inziens dan ook volledig geslaagd.
Peter Sanches

Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Zolang ze praten, blijf ik: Een
boek over de vijftien slachtoffers van 8 december 1982, Paramaribo 2001.
ISBN 99914 9614 6, 117 pp., inclusief Engelse vertaling.
De vijftien slachtoffers - van het militaire regime - op 8 december 1982. Wie waren
zij? Waar stonden ze voor? War hebben ze Suriname nagelaten? De Organisatie voor
Gerechtigheid en Vrede probeert op deze vragen antwoord te geven in het boek
Zolang ze praten, blijf ik. Het boek is ook bedoeld om de herinnering aan deze vijftien
mannen levend te houden voor de nabestaanden, de (Surinaamse) gemeenschap en
de jeugd, in de hoop dat er ooit gerechtigheid zal geschieden.
Aan die herinnering is met het boekje zeker een fysiek tastbare bijdrage geleverd,
in de geest van de uitspraak van Gerard Leckie, een van de slachtoffers: ‘Zolang ze
praten, blijf ik, anders ben ik er niet meer.’ Maar het is nier gelukt adequaat antwoord
te geven op de andere vragen. De portretten zijn allesbehalve volledig. Het zijn meer
stukken die willen overtuigen waarom deze Suri-
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namers niet vergeten mogen worden en waarom er ooit gerechtigheid moet geschieden.
De journalistieke nieuwsgierigheid ontbreekt. De persoonlijke motieven die hebben
gemaakt dat deze mannen deden wat ze hebben gedaan, blijven onderbelicht. Dat ze
zich betrokken voelden, is duidelijk. Maar wie waren ze, hoe zijn ze opgegroeid,
waardoor zijn ze beïnvloed, hoe is hun vorming geweest, hoe zijn ze geworden wie
ze waren? Hoewel in het verhaal over Cyril Daal wordt verteld dat armoede voor
hem een sterke drijfveer was om zich in te zetten voor rechtvaardigheid, wordt dit
niet uitgewerkt. Ook in de andere verhalen blijft deze informatie vaag.
Het boek is vooral geschreven voor en door insiders. Een aantal tijdgebonden
zaken worden niet verklaard, de lezer wordt geacht reeds bekend te zijn met de feiten.
In het stuk over Sugrim Oemrawsingh wordt bijvoorbeeld verwezen naar ‘de moord
op zijn broer Baal Oemrawsingh in maart 1982’. In het portret over Lesley Rahman
wordt gerefereerd naar een periode ‘onmiddellijk na de executie van Hawker.’ Bij
Eddy Hoost wordt ‘de zogenaamde Rambocuscoup’ genoemd. Deze verwijzingen
zijn voor de niet-insider, die twintig jaar na dato deze feiten niet meer kent of niet
in die tijd is opgegroeid, storend, omdat een feitelijk en inhoudelijk kader ontbreekt.
De lezer kan deze zaken niet op logische wijze met elkaar in verband brengen via
de verstrekte informatie.
De relaties en dwarsverbanden tussen de vijftien mannen worden niet goed
uitgelegd. Hier en daar lees je wel dat de een de advocaat was van de ander. Als lezer
vermoedt je dat er meer was. Want waarom kwamen juist deze mensen op voor hun
geloof in vrijheid, democratie en rechtvaardigheid? Waarom zijn juist zij vermoord
en gemarteld, en niet anderen? Hoe heeft zoiets kunnen gebeuren in een samenleving
waarvan men graag denkt dat die altijd vredelievend is geweest? De mannen worden
op p. 75 omschreven als ‘vijftien vaderlanders, die geen martelaars wilden zijn, zelfs
geen held.’ Waarom werden ze het dan wel? Omdat de context ontbreekt, blijft het
zoeken naar een dieper antwoord op deze vraag. Dat is jammer, want de insiders zijn
er straks niet meer. Voor de Surinaamse jeugd die nu opgroeit is het straks moeilijk
om de gebeurtenissen in het juiste kader te zien, mede omdat de militaire
machthebbers in hun tijd hebben geprobeerd dat kader weg te poetsen.
Moord blijft moord. Moordenaars blijven schuldig, hoe ze ook proberen hun daden
te rechtvaardigen. Je wordt er koud van als je op p. 72 over Djiewansing Sheombar
leest: ‘... met kogels was een patroon van een kruis gemaakt in de borst- en
buikstreek.’ Hoe ga je als samenleving en als betrokkene om met moordenaars, als
je niet de methode volgt van ‘oog om oog, tand om tand’? Wat te doen, als je juridisch
alles hebt gedaan wat mogelijk was om de daders te vervolgen en te berechten, maar
niets tot het gewenste resultaat
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heeft geleid? Hoe ga je als gemeenschap om met de schuldigen, die openlijk hebben
toegegeven dat er bloed aan hun handen kleeft, maar die nog steeds ongestoord en
vrij midden in die gemeenschap leven?
Dan probeer je inderdaad de herinnering levend te houden, in de hoop dat er ooit
gerechtigheid zal geschieden. Daarom blijft de bedoeling van het boek overeind
staan. Het is in de huidige vorm eerder een synopsis van wat nog moet komen en
hopelijk echt komt. Suriname heeft zeker behoefte aan een goed gedocumenteerd,
inhoudelijk stevig boek als monument over deze vreselijke bladzijde in de recente
geschiedenis, waarin duidelijk wordt dat de 8 decembermoorden niet toevallig zijn
gebeurd en de slachtoffers niet willekeurig zijn gekozen.
Toen deze mannen werden vermoord, stopten ‘sabaku op het nabije strand hun
kop onder hun vleugels om niets meer te zien, om niets meer te horen.’ (p. 75). Het
lijkt alsof een groot deel van de Surinaamse bevolking net als de sabaku is verstard
in deze houding. Twintig jaar na dato blijkt Suriname nog verder in het diepe gat te
zijn weggezakt, dat sinds die dag is ontstaan. ‘Het komt ons voor dat onze samenleving
en haar gezagdragers zich thans op een tweesprong bevinden’, schreef Kenneth
Gonçalves als deken van de Orde van Advocaten vlak voor zijn dood in een brief
aan Desi Bouterse (p. 25). Het lijkt wel alsof Suriname zich na twintig jaar nog steeds
op diezelfde tweesprong bevindt, alsof de tijd bevroren is geraakt. ‘Het antwoord
ligt volgens hem in een verandering bij het volk, waarbij een ieder zijn stem moet
laten horen in plaats van passief toe te kijken hoe de samenleving wordt verziekt
door corruptie en intimidatie,’ wordt over Frank Wijngaarde verteld (p. 67). Zij
hebben de antwoorden achter gelaten, waarmee we dit probleem kunnen oplossen.
Waarom gaan we er als volk nog steeds niet mee aan de slag?
Usha Marhé
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Christian Georg Andreas Oldendorp, Historie der caribischen Inseln
Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan, insbesondere der dasigen Neger
und der Mission der evangelischen Brüder unter denselben, Abhandlungen
und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden.
Kommentierte Edition des Originalmanuskriptes. Ediert von Gudrun
Meier, Stephan Palmié, Peter Stein und Horst Ulbricht, Berlin: Verlag
für Wissenschaft und Bildung, 2002. Eerste deel (boek 1) 764 + XXXVIII
pp., tweede deel (boek 2, 3, 4) 2171 pp.
Lucia Esajas, De functie van taal in de missionering van Surinaamse
Creoolse vrouwen in de Evangelische Broeder Gemeente Suriname,
Doctoraalscriptie Religiestudies Faculteit der Theologie Nijmegen,
Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2001. 176 pp.
De literatuurgeschiedenis van Suriname bewijst dat het werk van de Evangelische
Broeder Gemeente (EBG) heel belangrijk is geweest. Dankzij hun missionering in
het Sranan bestaat er een geschreven literatuur in de landstaal, die in vergelijking
met de andere Caribische gebieden een uniek karakter vertoont. Daar is al het een
en ander over geschreven, maar daarmee is de nieuwsgierigheid naar dit fenomeen
nog niet bevredigd. Dat maakt de hier besproken teksten op zichzelf al interessant,
want zij concentreren zich beide op de rol van de taal in de overdracht van het
religieuze beleven door de Evangelische Broeder Gemeente.
Allereerst valt de aandacht op de vier omvangrijke banden met de schriften van
de Duitser Christian Georg Andreas Oldendorp (1721-1787). Oldendorp sloot zich
op 22-jarige leeftijd bij de Evangelische Broeder Gemeente aan en deelde hun
wetenschappelijke belangstelling voor de missiegebieden in Noord Amerika,
Groenland, Afrika en West-Indië. Hij kreeg tot taak de geschiedenis van de missie
in St. Croix, St. John en St. Thomas te beschrijven en dit manuscript is nu door een
wetenschappelijk comité in zijn geheel getranscribeerd en uitgegeven. Oldendorp
zelf leefde tenminste van 1767 en 1768 op de Maagdeneilanden. In de inleiding
vinden we echter minder gegevens over zijn leven dan over het wel en wee van het
manuscript tot aan het tijdstip van publicatie. Er is een register aan toegevoegd, plus
tekeningen en een bibliografie. In het eerste deel van deze editie wordt de geschiedenis
van de Maagdeneilanden als deel van de geschiedenis van Amerika behandeld. De
strategische positie, links van Puerto Rico en rechts van de Nederlandse eilanden
boven de Wind, duidt op invloeden van verschillende Europese staten. De
Maagdeneilanden waren toendertijd in Deens bezit en voornamelijk in gebruik als
plantage-eilanden en handelsposten. Vanaf 1732 begon de broedergemeente daar te
missioneren alsook in andere delen van het Amerikaanse kontinent. Oldendorp is
een zeer belezen persoon en schrijft vanuit een wetenschappelijk perspektief, waarin
de planten, dieren, woonomstandigheden, de natuurlijke omgeving en historische
feiten precies worden vermeld. In deze zin worden ook de mensen naar kleur (blanken,
mulatten, mestizen, castizen, kreolen en zwarten) beoordeeld en hun plaats van
herkomst genoemd. Oldendorp is natuurlijk vooral in de herkomst van de ‘heidenen’
geinteresseerd en daarbij gaat hij zeer nauwkeurig te werk. Hoewel hij vaststelt dat
er geen historisch bewustzijn aanwezig is vanwege de onbekendheid met geschriften,
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is dat ze vaak tegenstrijdig zijn. Terwijl Oldendorp enerzijds de christelijke moraal
als verhevener interpreteert dan de heidense, pleegt hij deze houding bij zijn
gedetailleerde beschrijvingen weleens te vergeten en geeft hij blijk van zijn
bewondering voor het uithoudingsvermogen of ook de standvastigheid, die hij bij
zijn bekeerlingen aantreft.
In het tweede deel van de editie, dat uit drie boeken bestaat, beschrijft Oldendorp
de jaarlijkse berichten vanaf 1732 aan de moedergemeente in Duitsland. Alleen de
jaren van 1761 tot 1766 zijn verloren gegaan; alle andere worden door Oldendorp
gekopieerd, gecommentarieerd, of geschreven. Ook hier is de precisie, waarmee
iedere persoon wordt getekend, alsook het veelvuldige verwijzen naar hun Afrikaanse
herkomst weer opvallend. In deze liefde voor het detail schuilt de bijzonderheid van
deze geschriften. Terwijl er meerdere geleerde dictaten uit de 18de eeuw bekend
zijn, die de natuurlijke en menselijke omgeving in verschillende delen van West-Indië
(Sainte Domingue, Suriname, Jamaica) op rationele wijze beschrijven, gaar het bij
Oldendorp vooral om de mensen. De missie werkt door overtuiging en niet met
dwang. De evangelische broeders leefden met hun vrouwen in armelijke
omstandigheden, wijdden zich geheel aan hun taak, hadden geen machtige en rijke
moederkerk achter zich en missioneerden ook niet onder de blanken. Dit verklaart,
dat Oldendorp zich op de gewoontes en gebruiken van de slaven concentreert. Vooral
ook de bekendheid met hun taal, het ‘Crioolsch’ van St. Thomas en St. Croix, speelt
een grote rol. De auteur benoemt zelfs de zinsconstructies, de overeenkomsten met
het Hollands en het plat-Duits, en ook enige basisregels van de grammatica. Hij is
zich terdege bewust van de negatieve invloed van de slavernij op het karakter van
alle daarmee in verbinding staande personen. Dit maakt de missionering bepaald niet
gemakkelijker. Zelfs wanneer men vanuit een hedendaags standpunt Oldendorps
begrip voor de slavencultuur als geheel ontoereikend moet interpreteren, dan is het
toch een feit, dat hij een reeks gegevens levert, die de continuïteit van gedragspatronen
vanaf de 18de eeuw duidelijk omlijnen en ook doen blijken van een kritische houding
ten opzichte van de slavernij. De auteur vermeldt bijvoorbeeld herhaaldelijk dat de
slavenhouder of zijn opzichter door de slaven als ‘Fleischermeister’ werden betiteld,
als heer over hun vlees, hetzij van man of vrouw. Oldendorp reproduceert enige
dialogen tussen slaven en bezitters in het Creools, met Duitse vertaling en christelijke
inhoud. Zulke dialogen zijn ook in andere teksten uit die tijd te vinden.
Deze taalgevoeligheid van de Evangelische Broeder Gemeente wordt bij Lucia
Esajas reeds op de omslag van haar doctoraalscriptie vermeld. Zij begint haar
onderzoek over de missie onder vrouwen in Suriname met een bijbelcitaat: ‘Bikasu
ibriwan jeri dem taki hem kondre tongo’ (Want een ieder hoorde hen
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in zijn eigen taal spreken). In haar voorwoord schrijft Esajas, dat zij als gelovige
Creoolse Surinaamse de functie van de taal in de missionering van Creoolse
Surinaamse vrouwen heeft onderzocht.
Esajas is zelfs de eerste zwarte Surinaamse vrouw die over dit onderwerp is
afgestudeerd aan de Faculteit der Theologie van de Universiteit van Nijmegen. Dit
maakt haar scriptie extra interessant. Deze pioniersfunctie moet echter ook belastend
zijn geweest. Dit leid ik af uit de ingewikkelde en voorzichtige benadering van het
thema. In het eerste hoofdstuk wordt de functie van de taal als communicatiemedium
belicht. In het hoofdstuk 2 staat de taal als zendingstaal in het middelpunt. Daarbij
verlegt Esajas het accent naar bevrijdingsmodellen die van een feministische
missionering in Suriname uit kunnen gaan. In het derde hoofdstuk komt de positie
van de vrouw in de religie in Suriname ter sprake. Dit hoofdstuk kan als aanvulling
op Oldendorps gegevens dienen, die immers de missionering eveneens vanaf 1732
behandelt. Esajas spreekt echter in tegenstelling tot Oldendorp van miscommunicatie.
Het lukte de broedergemeente niet de werkelijke leefwereld van de bekeerlingen in
Paramaribo te raken en de onderzoekster vraagt zich af, of dit heden ten dage anders
is. Hiertoe ontwikkelt zij in het vierde hoofdstuk onderzoeksmodellen, die zij in een
veldonderzoek heeft getoetst. Daarbij geeft de schrijfster zelf toe dat zij bij de
interviews in moeilijkheden is gekomen. Haar expliciete vraag naar de bevrijdende
kracht van het Sranan voor de missie kon als zodanig niet met ja of nee worden
beantwoord. In haar theoretische kader bij de evaluatie gaat Esajas er van uit dat dit
wel het geval moet zijn geweest, haar veldonderzoek heeft dit echter niet hard
gemaakt. De resultaten daarvan staan in de acht interviews, die aan het einde van de
scriptie mét de vragen worden getranscribeerd.
De geschriften van Oldendorp en Esajas maken dus een sprong in de tijd, vanaf
de verwachtingen van een zendeling in de 18de eeuw naar de verwachtingen van een
gelovige en feministische onderzoekster aan het begin van de 21ste eeuw. Taal speelt
in beide benaderingen een cruciale rol: het Creools en het Sranan. Oldendorp vraagt
daarbij niet naar de emotionele belevingswereld of de verschillen tussen man en
vrouw, zaken die voor Esajas van principieel belang zijn. Is de ‘eigen’ taal bevrijdend
in een missie, die zich vooral van gesprekken, dialogen, bijbelinterpretaties, en preken
bedient? De vraag blijft onbeantwoord. Maar juist door het stellen van deze vraag
wordt een aantal culturele aspecten tijdens de slavernij en aan het einde van de 20ste
eeuw aan de orde gesteld die in verdere studies over de cultuurgeschiedenis van het
Caribische gebied niet mogen ontbreken.
Ineke Phaf-Rheinberger

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

335

Julian H.A. Neijhorst, Bigisma taki: herkomst en betekenis van meer dan
2500 Surinaamse spreekwoorden (odo's) en uitdrukkingen, Paramaribo:
eigen beheer 2002. ISBN 99914 692 0 6, 417 pp.
Er is een bijzonder boek verschenen, laat ik daarmee beginnen. In de loop van nu al
bijna twee eeuwen zijn er tal van vastleggingen geweest van odo's, de een met meer
aandacht gemaakt dan de ander. Van sommige kun je de authenticiteit van de
opgenomen spreekwoorden betwijfelen, andere - zoals de uitgave die Jan Voorhoeve
en Eddy van der Hilst maakten van de odo's van Johanna Schouten-Elsenhout in
Sranan pangi - zijn zo onhandig geredigeerd dat het raadplegen ervan geen plezier
is. Geen van die uitgaven onthulde veel over de achtergrond van de Creoolse
spreekwoorden. Het bleef bijna altijd bij een korte introductie en een Nederlandse
vertaling of een Nederlands equivalent. Julian H.A. Neijhorst is de eerste die uitvoerig
ingaat op de historische en culturele context van spreekwoorden, en geeft met Bigisma
taki ook nog eens de grootste ooit gepubliceerde collectie odo's. Maar liefst 2340
bracht hij er bij elkaar, opgedeeld in twintig thematisch geordende rubrieken (flora,
fauna, slavernij, rechtsgevoel etc.) en hij neemt dan ook nog een lijst van 175
uitdrukkingen op. Neijhorst geeft zelf al aan dat het niet eenvoudig is een onderscheid
te maken tussen spreekwoorden en uitdrukkingen. Zo is de vraag of bijv. nr. 880 ‘No
pley moy boy fu Dada’ niet eerder bij de uitdrukkingen thuishoort dan bij de
spreekwoorden.
In het algemeen valt op dat het onderscheid tussen spreekwoorden (onveranderlijk
van structuur) en zegswijzen (die kunnen worden aangepast aan verschillende
zinsstructuren) voor het Sranan minder betekenis lijkt te hebben dan voor het
Nederlands. Zeer veel odo's zijn morfologisch erg flexibel, wie wil verandert het
onderwerp van jij naar ik, of hij naar zij, de werkwoordstijd kan vaak worden
aangepast, alleen het citeren van een klein stuk van een spreekwoord is vaak al helder
genoeg voor de verstaander en Neijhorst geeft van tal van odo's waarvan drie of vier
varianten bestaan. Het lijkt me dat in die beweeglijkheid van de odo's een indicatie
kan worden gezien van hoe levend dit taalmateriaal nog altijd is. Er worden er nog
altijd bijgemaakt, al raken die lang niet altijd ingeburgerd. Het voorkomen van een
woord als ‘sexy’ (nr. 386: Yu na kowsbanti: den taki yu mangri, ma mi sabi taki yu
sexy) verraadt dat niet elke odo uit de slaventijd stamt.
Neijhorst heeft bijzonder veel werk gemaakt van de contextualisering van de odo's.
Hij geeft niet enkel inleidingen op alle rubrieken met daarin tal van details die men
tevergeefs elders zal zoeken, hij heeft ook gezocht naar het voorkomen van
equivalenten in West-Afrikaanse talen, in talen die elders in het Caraïbisch gebied
voorkomen, in bosnegertalen en in het Nederlands.
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Wat een karwei moet dat geweest zijn! Bij heel veel spreekwoorden duikt Neijhorst
in het verleden, en komt hij met uitvoerige toelichtingen over gebruiken in vroeger
eeuwen, verklaringen van kinderliedjes, en het verband tussen spreekwoorden en
nijverheid (met name de houtsnijkunst en het vouwen van hoofddoeken, angisa). Zo
groeit het boek uit tot een levendig compendium van de Creoolse cultuur, waarin het
heerlijk grasduinen is. Natuurlijk herbergt de geschiedenis veel geheimen die
misschien nooit meer onthuld zullen worden. Als er in odo 514 sprake is van het
uitdelen van vis op plantage Domburg - een zeldzaam geval van het voorkomen van
een geografische naam in een odo - dan moet daar ooit iets bijzonders zijn gebeurd;
maar wie kan nog vertellen wat dat geweest is? Neijhorst heeft goed nagedacht over
de spelling die hij hanteert en de ordening is secuur gemaakt, al zal er altijd wel
iemand willen opmerken dat een odo over udu (hout) beter onder de u staat dan onder
de f van faya (vuur). Als ik hier nog enkele kanttekeningen plaats, dan is dat uit groot
respect voor dit geweldige odo-boek. Van een heerlijke taart krijgt men immers nooit
genoeg.
Neijhorst geeft soms een letterlijke vertaling, maar soms geeft hij alleen de
betekenis van een odo aan. Het is jammer dat hij niet heeft gekozen voor een vaste
systematiek: eerst letterlijke vertaling, dan de betekenis, daarna eventueel nog
toelichting, want belangwekkende informatie dreigt nu over het hoofd te worden
gezien. Neem nr. 13, een odo die stamt uit de slaventijd: ‘Alata taki: den koti mi
mofo, san ede de no koti mi tere tu?’ Neijhorsts weergave van de intentie van de odo
is helder: ‘Als men het belangrijkste heeft weggenomen, wat stelt dan het mindere
voor?’ Maar een letterlijke vertaling maakt duidelijk op welke schrijnende wijze de
slavensituarie de lading van deze odo bepaalt: De rat zegt: ze hebben mijn snuit
afgesneden (me de mond gesnoerd), waarom niet ook mijn staart?
Bij historische toelichtingen verwijst Neijhorst soms naar literatuur, maar die
verwijzingen zijn vrij willekeurig. Zo zou bij nr. 534, wanneer het over strenge
verordeningen gaat, een verwijzing naar het West-Indisch Plakkaatboek van
Schiltkamp en De Smidt met zijn honderden verordeningen beter zijn geweest, dan
de nauwelijks te bereiken notulen van De Friderici uit het willekeurige jaar 1794.
Jammer is het ook dat de bibliografie erg slordig is: sommige titels zijn keurig
bibliografisch opgesteld, anderen zeer onvolledig en zelfs foutief. In die bibliografie
ontbreken de odo-uitgaven van Goodings, Stephen en ook de rijke taalbron die de
twee uitgaven van Aleks de Drie vormen, terwijl op p. 155 blijkt dat Neijhorst De
Drie wel kent. In de lijst van afkortingen waarmee naar talen wordt verwezen (een
lijst die liever afzonderlijk voorin het boek had kunnen staan) ontbreekt de vaak
voorkomende letter X (Xhosa?). Bij de rubriek ‘Liefde en seksualiteit’ vermeldt
Neijhorst dat ‘vele gangbare
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banale uitdrukkingen’ uit kiesheid niet zijn opgenomen. Maar als dat platte taalgebruik
deel uitmaakt van de taalsociologische werkelijkheid van vroeger en nu, moet die
werkelijkheid dan geamputeerd worden omdat er vanaf de kansel wel cens
wenkbrauwen gefronst kunnen worden? Merkwaardig is ook dat de schrijver over
de nummers 1731 tot en met 2340 opmerkt dat de betekenis ‘voor de zekerheid of
uit tijdgebrek’ is weggelaten, hoewel de vermoedelijke betekenis wel bekend is. Dat
is toch zonde: hoe lang moet dan worden gewacht op een volgende uitgave waarin
die betekenis misschien wel staat? Met een tekentje had toch kunnen worden duidelijk
gemaakt, dat het om een voorlopige betekenisduiding ging? Betre wan afu eksi leki
wan soso buba, liever een een half ei dan een lege dop, toch?
Deze kanttekeningen willen alleen maar een aansporing zijn om het imposante
werk dat Julian Neijhorst heeft aangevat, door te zetten, al zal hij heel goed weten
hoeveel de olifant heeft moeten eten voordat hij zo groot was! Omvat deze collectie
nu alle bestaande odo's? Natuurlijk niet, en het zal waarschijnlijk ook nooit iemand
lukken om ze wel allemaal te boek te stellen. Ter aansporing daarom maar een die
ik niet bij Neijhorst heb kunnen vinden (en het kostte me moeite er een te vinden!),
een odo die ook de meest kritische recensie kan relativeren: A no fa nyahman wani
en, pratiman man abi fu prati. Het is niet zoals de eter het wil hebben, dat de verdeler
kan verdelen. Ik heb alvast gesmuld.
Michiel van Kempen

Aspha Bijnaar. Kasmoni: een spaartraditie in Suriname en Nederland,
Amsterdam: Bert Bakker 2002. ISBN 90 3512 4634, 377 pp., prijs €24,95.
Het proefschrift van Aspha Bijnaar gaat over het kasmoni (spaar-) systeem, dat bij
(bijna) alle Surinamers, op zijn minst van horen zeggen, bekend is. Het proefschrift
gaat dieper in op dit systeem: het ontstaan, de werking en mogelijkheden en de eigen
ervaringen die de onderzoekster hiermee had in Nederland. Bovendien rekent de
auteur in haar onderzoek af met enkele vooroordelen over het kasmoni-systeem, die
betrekking hebben op de kenmerken van de deelnemers en de functies en het nut van
dit systeem. In kasmoni zijn drie economische functies te onderscheiden namelijk:
sparen, krediet opnemen en opvang bij tegenslag (noodfunctie).
Het proefschrift bestaat uit zeven hoofdstukken en een slotbeschouwing. In het
eerste hoofdstuk wordt kasmoni behandeld in het licht van de literatuur, waarin dit
spaarsysteem een systeem van roulerende spaar- en kredietvereni-
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gingen (Rotating Saving and Credit Associations - ROSCA's) wordt genoemd. Ook
komen in dit hoofdstuk de probleemstelling en de onderzoeksvragen aan de orde en
wordt de methode van onderzoek beschreven. De onderzoekster heeft gebruikt
gemaakt van kwalitatieve vraaggesprekken en heeft participerende observaties
uitgevoerd. Bijnaar schat in dat ongeveer een derde van de Creolen uit de volks- en
middenklasse meedoet in kasmoni. Het is niet geheel duidelijk hoe Bijnaar aan deze
gegevens komt, temeer daar ze in Suriname 38 kasmoni-arrangementen heeft
onderzocht en 120 personen heeft geïnterviewd en 63 interviews in Nederland heeft
afgenomen.
In het tweede hoofdstuk komt het ontstaan van kasmoni aan de orde. Er zijn sterke
aanwijzingen dat kasmoni al tijdens de slavernij voorkwam. Na de afschaffing van
de slavernij kwamen er meer formele kredietinstellingen, maar de behoefte aan
informeel krediet bleef bestaan, omdat de formele kredietinstellingen ver stonden
van het dagelijks leven van vele Creolen.
De onderzoekster vertelt dat kasmoni in de literatuur vanuit een westerse bril vaak
negatief wordt gekwalificeerd en in verband wordt gebracht met armoede, fraude en
uitbuiting. Maar Bijnaar laat zien dat kasmoni een systeem is waardoor uitbundig
consumptiedrang juist wordt voorkomen. Tegelijkertijd doet het een beroep op zaken
als discipline, sociale controle en solidariteit. Toch wordt kasmoni in Suriname
dikwijls nog steeds geassocieerd met armoede en achterstand, en met de lagere
Creoolse volksklasse.
In het derde hoofdstuk gaat Bijnaar dieper in op de vraag welke de karakteristieken
zijn van de mensen die aan kasmoni doen. Volgens de auteur komt kasmoni bij bijna
alle etnische groepen in Suriname voor. Ze constateert dat ondanks de Creoolse inslag
van kasmoni etniciteit geen rol speelt bij de selectie van de deelnemers. Helaas wordt
deze uitspraak niet verder onderbouwd door de gegevens van het onderzoek. Ik vind
dat opvallend. Bovendien vind ik het jammer dat de onderzoekster niets zegt over
de vraag of kasmoni voorkomt bij de Marrons, omdat het niet bestaan hiervan bij
deze groep een mogelijke factor is voor de falsificatie van de hypothese dat kasmoni
afkomstig is uit Afrika.
Het zijn vooral de Creolen uit de middenklasse en de volksklasse die aan kasmoni
deelnemen. De elite of welgestelde klasse doet daar niet aan en weet soms niet eens
van het bestaan ervan af. Bijnaar rekent af met twee vóórwetenschappelijke
opvattingen, namelijk dat kasmoni bijna uitsluitend een vrouwenzaak zou zijn en dat
de functie van kasvrouw meestal wordt vervuld door een bigisma. Mannen blijken
ook deel te nemen aan kasmoni-arrangementen. Wel vertonen die dan een aantal
karakteristieken, zoals een grotere gebondenheid aan bepaalde specifieke
mannenberoepen en het gegeven dat mannelijke inleggers een formeler gedrag
vertonen..

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

339
Een kernhoofdstuk vormt het vierde hoofdstuk waarin wordt ingegaan op de motieven
en functies van kasmoni. De schrijfster laat in haar proefschrift niet goed zien wat
de verschillen en mogelijke verbanden zijn tussen motieven en functies. Ze gebruikt
naar mijn mening deze begrippen ten onrechte als equivalent of synoniem, terwijl
toch het begrip motief meer verwijst naar een innerlijke gesteldheid van een persoon,
en functie meer verwijst naar een meer objectieve hoedanigheid of gerichtheid.
Bijnaar onderscheidt vijf motieven: het motief van de solidariteit, het motief van
de traditie, het economische motief, het dwangmotief en nostalgische motief. De
auteur constateert vervolgens dat de belangrijkste waarde om deel te nemen aan
kasmoni het uitstellen van directe behoeftebevrediging is. Hier had ik meer analyse
verwacht van de onderzoekster door bijvoorbeeld de motieven te relateren aan
kenmerken van inlegggers en aan bevolkingsgroep. In het vijfde hoofdstuk geeft
Bijnaar weer hoe het kasmoni-systeem in de praktijk functioneert. Het systeem
kenmerkt zich door onderling vertrouwen, plichtsbesef van de deelnemers en zwakke
sanctiemogelijkheden op naleving van de regels. Dit laatste kenmerk vormt tevens
de zwakte van dit systeem, zoals de schrijfster ook op verschillende plaatsen aantoont.
In het zesde hoofdstuk gaat Bijnaar in op haar eigen ervaringen met kasmoni in
de Bijlmer. Het is verrassend en paradoxaal dat de auteur, die op theoretische gronden
positief over kasmoni schrijft, uit eigen ervaringen moet concluderen (p. 262):.. ‘ik
besluit in de toekomst alleen aan kasmoni mee te doen als ik daarmee familieleden
en vriendinnen kan plezieren. Sparen doe ik liever op de bank.’ Tussen haakjes,
introduceert onderzoekster nu een nieuw motief, het plezieringsmotief? Bijnaar heeft
zelf blijkbaar geen goede ervaringen met kasmoni opgedaan en heeft de zwakke
kanten van dit systeem aan den lijve ervaren. Ik ben geneigd om kasmoni vooral te
zien als een zwak gestructureerd spaar- en krediet systeem voor economisch zwakke
mensen, functionerend in een zwakke, informele economie.
In het laatste hoofdstuk vergelijkt Aspha Bijnaar het functioneren van het kasmoni
systeem in Nederland en Suriname. Ik constateer een tegenstrijdigheid in het
proefschrift (p. 284 en 287).
Op p. 284 staat: ‘Een opvallend verschil is dat Nederlandse kasdeelnemers
veelvuldig een beroep doen op de noodfunctie’, terwijl op p. 287 te lezen is: ‘In
Nederland zegt geen enkele deelnemer zich met behulp van kasmoni in te dekken
tegen tegenslag’. Ik kan dit niet rijmen.
Het is naar mijn mening van belang - en dat heb ik op verschillende plaatsen gezegd
en geschreven - dat in eerste aanleg de Surinamers zelf zijn die zich rekenschap
moeten geven van hun culturele tradities en geschiedenis. Daar is dit proefschrift
een prachtig voorbeeld van. De schrijfster moest wel
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rekening houden met het Nederlandse publiek en heeft vele conversaties die
vermoedelijk in het Sranantongo zijn gevoerd, in het Nederlands weergegeven. De
peper en het zout zijn daardoor verloren gegaan.
Ik geef een voorbeeld: (p. 300): ‘Ay, mijn moeder, toen ben ik gegaan, ik ben met
mijn gespannen achterwerk op haar afgegaan’. Deze zin ‘bekt’ niet. Vermoedelijk
is deze zin in het Sranantongo uitgesproken, met de daarbij behorende gebaren en
houding als: ‘Ay, mi ma, dan mi go, nanga mi span bakasey mi go na en tapu’, en
dan pas zie ik die mevrouw in haar volle glorie voor mij. Het proefschrift beveel ik
tenslotte warm aan bij de lezers, het is vlot geschreven en geeft een boeiende doorkijk
op een aspect van de Surinaamse cultuur.
Edwin Marshall

Het dagboek van Munshi Rahman Khan, met een inleiding van Sandew
Hira, Den Haag: Amrit/NSHI 2003. ISBN 9074897428, 367 pp., prijs:
paperback €20,00; gebonden uitgave €30,00.
Over contractarbeid zijn de nodige studies verschenen, maar de dagelijkse leefwereld
van de contractarbeider (evenals van de slaven) vormt nog steeds een witte plek in
de geschiedschrijving. De bronnen ontbreken nu eenmaal om hun wereld te
exploreren. Deze omissie in de geschiedenis van contractarbeid maakt het dagboek
van Munshi Rahman Khan tot een uniek en authentiek document. Het is voor zover
bekend tot nu toe het enige document van de hand van een contractarbeider over zijn
werving, de overtocht en zijn leven en werk op de plantage in de Caraïben.
De titel van dit boek is evenwel misleidend. Het is immers geen dagboek maar
een autobiografie. Deze is door de auteur geschreven in de jaren '40 van de vorige
eeuw onder de titel J¥van PrakÇÊ (Levenslicht) en in drie talen: Hindi, Avadhi en
Urdu. Sandew Hira schreef de inleiding en annoteerde de tekst. Rahman Khan is
geen onbekende in Hindostaanse literaire kringen. Hij publiceerde een aantal
dichtbundels, veelal twee- en vierregelige verzen, respectievelijk dohÇ's en chaupai's.
Deze verzen zijn bedoeld om met muziek te worden voorgedragen. In 1987 werd in
Suriname een literaire prijs naar hem vernoemd, de Rahman Khanprijs. Deze prijs
zou om de vijf jaar worden toegekend, maar na 1987 is de prijs niet meer uitgereikt.
Rahman Khan werd geboren op 11 augustus 1874 in de staat Uttar Pradesh in
India en kwam in april 1898 op 24-jarige leeftijd in Suriname aan. Ondanks aandrang
van zijn familie in India om terug te keren verkoos hij om in Suriname te blijven.
Hij stierf in 1972 op 98-jarige leeftijd.
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De autobiografie bestaat uit vier delen. In deel 1 beschrijft Rahman Khan zijn Indiase
jaren. Hij was het jongste kind van een gezin met boven hem nog twee dochters. Het
gezin was welvarend. Zijn vader was de rechterhand van een grootgrondbezitter. Na
de middelbare school volgde Rahman Khan de opleiding tot onderwijzer (munÊ¥).
Ondertussen was hij al op zijn achttiende getrouwd. In 1891 vond hij een baan als
onderwijzer voor negen roepies per maand, maar het beroep van onderwijzer trok
hem niet. Hij had genoeg van de routine en wilde meer spanning in zijn leven. Na
afloop van een RÇml¥lÇ-voorstelling (festival in de open lucht) in een grote stad
werd hij aangesproken door twee vrouwen met een ‘sluw gezicht’ die hem een
administratieve functie op een suikerplantage overzee aanboden. Daar kon hij het
drievoudige verdienen van zijn baan als onderwijzer. Hij kon de verleiding niet
weerstaan en vertrok met de twee vrouwelijke wervers zonder zijn familie in te
lichten. Pas vlak voor vertrek (zes maanden na het contact met de wervers) stuurde
hij zijn ouders een brief waarin hij hen meedeelde dat hij op weg was naar het ‘eiland
Suriname’. Over zijn Indiase echtgenote laat Rahman Khan de lezer in het ongewisse.
Hij bericht alleen dat ze vier jaar na zijn vertrek uit India stierf. Dat was in 1902. In
dit deel van zijn autobiografie verhaalt Rahman Khan tussendoor allerlei
wonderbaarlijke Indiase verhalen waarvan je als lezer niet goed weet hoe je die moet
duiden. Het bevordert in ieder geval niet de leesbaarheid.
Deel 2 handelt over de periode van contractarbeid. Rahman Khan werd te werk
gesteld op de cacaoplantage Lust en Rust (Skerpi) van de familie Horst, een klein
familiebedrijf met circa 60 contractarbeiders. Het viel hem wel tegen dat hij
landarbeider werd, maar voor het overige had hij niet te klagen. Doordat al vrij snel
op de plantage bekend werd dat een nieuw aangekomen immigrant Hindi kon lezen
en schrijven, werd Rahman Khan op de plantage voor veel contractarbeiders (hindoes
en moslims) een munÊ¥ (leerkracht). Zijn geletterde achtergrond maakte dat hij vrij
snel door de overige contractarbeiders als een leider werd beschouwd. Hij leidde op
deze plantage het verzet tegen een loonsverlaging door de directie. Het leiderschap
legde hem geen windeieren. Vanwege zijn overwicht op de overige contractarbeiders
werd hij door de eigenaar van de plantage in 1901 aangesteld als opzichter. Kort
daarna werd hij zelfs benoemd tot administrateur, wat uniek mag worden genoemd
in de geschiedenis van de contractarbeid.
Het derde deel handelt over de periode na zijn contract. In 1903 vertrok Rahman
Khan als vrije arbeider naar een vestigingsplaats vlakbij Domburg. Vanwege zijn
kennis en ervaring wist de familie Horst van plantage Lust en Rust en later de nieuwe
eigenaar hem tot driemaal toe (van 1907 tot 1912, van 1913 tot 1916 en van 1926
tot 1931) over te halen als bedrijfsleider terug te
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komen naar de plantage. In 1901 was hij ondertussen getrouwd met een dochter van
een eerste generatie immigrant.
In het vierde deel beschrijft Khan de verhouding tussen hindoes en moslims in de
jaren '30 die gekenmerkt werd door spanningen vanwege de bekering van zes moslims
tot het hindoeïsme. ‘Moslim-pesten’ kenmerkte volgens Rahman Khan de houding
van veel hindoes. De oorzaak van dit alles schrijft hij toe aan de ‘gemene brahmanen’
en Arische zendelingen uit India die Suriname in de jaren '30 bezochten. Zijn
tegenstanders konden niets goed doen, terwijl uit zijn brieven die in dit deel zijn
opgenomen kan worden afgeleid dat zijn rol in dit conflict juist polariserend is
geweest. Maar over zijn eigen rol in dit conflict zwijgt hij.
In het voorwoord stelt Sandes Hira een aantal vragen aan de orde: In hoeverre vult
deze autobiografie hiaten op in de studie van contractarbeid? In hoeverre komen
nieuwe feiten aan het licht? En in hoeverre gaat de autobiografie in tegen bestaande
oordelen en analyses over contractarbeid? In de optiek van Hira vult deze
autobiografie niet alleen hiaten op in de geschiedschrijving, maar wordt hierin ook
het oordeel over contractarbeid genuanceerd (contractarbeid als een inhumaan
systeem).
Hira's conclusie behoeft enige relativering. Deze autobiografie is de weerslag van
de ervaringen van Rahman Khan die grotendeels bepaald zijn door zijn geletterde
achtergrond en zijn maatschappelijke positie op de plantage. Hij werd te werk gesteld
op een kleine plantage waar hij vrij snel opklom tot voorman of administrateur. De
situatie voor veel contractarbeiders op de grote suiker- en koffieplantages in handen
van de buitenlandse cultuurondernemingen was geheel anders. Het arbeidsregime
en de aard van de arbeid op deze plantages waren zwaarder dan op de cacaoplantages.
Het is dan ook geen wonder dat er op de grote suikerplantages een aantal keren
opstanden zijn uitgebroken die slechts met de inzet van militaire macht konden
worden bedwongen, terwijl er soms ook tientallen doden vielen, Rahman Khan werkte
op een kleine plantage in het bezit van een familie die hij als ‘menslievend en humaan’
typeert. Hij werd gerespecteerd, gewaardeerd en ze luisterden naar hem. Met andere
woorden, de ervaringen van Rahman Khan zoals beschreven in zijn autobiografie
mogen niet leiden tot generalisaties. Wat we wel uit zijn verhaal kunnen destilleren
is dat contractarbeid op de plantages niet in alle gevallen inhumaan was. Deze
autobiografie is het verhaal van één contractarbeider, een andere had wellicht op
grond van zijn achtergrond en ervaring een tegenovergesteld verhaal neergezet. Beide
verhalen vormen in dat geval de keerzijde van dezelfde medaille.
Deze autobiografie is geen literair werk, maar leest vlot, vooral de delen waarin
hij zijn eigen wederwaardigheden beschrijft. Als lezer ontkom je niet
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aan de indruk dat de autobiografie vooral een ode is aan zichzelf: met valse
bescheidenheid beschrijft hij hoe goed hij zelf heeft gehandeld en hoe slecht sommige
anderen. Opvallend genoemd mag worden zijn relatie tot vrouwen. Over de
belangrijkste vrouwen in zijn leven (moeder, echtgenoten en dochters) schrijft hij
nagenoeg niets en voor het overige zijn vrouwen in zijn verhaal sluwe wezens die
hem een loer draaien. Het Surinaamse deel (2. en 3) is af en toe verweven met een
aantal magisch-realistische verhalen over spoken, winti en zwarte magie die het een
extra Surinaamse dimensie geven. Met de Engelse vertaling die volgend jaar verschijnt
wordt dit unieke en authentieke materiaal ook voor een breder publiek (dan alleen
het Nederlands sprekende) toegankelijk. Dit boek is beslist een aanwinst voor de
Surinamistiek en geeft Munshi1 Rahman Khan een bijzondere plek in de geschiedenis
van de contractarbeid.
Hans Ramsoedh

Frank Dragtenstein, ‘De ondraaglijke stoutheid der Wegloopers’:
marronage en koloniaal beleid in Suriname, 1667-1768, Bronnen voor de
Studie van Suriname, deel 22. Proefschrift Universiteit Utrecht 2002.
ISBN 90 393 3136 7, 310 pp, prijs €20.
Frank Dragtenstein heeft met dit proefschrift een lange periode van archiefonderzoek
afgesloten. Er is vaak over de Surinaamse marronage geschreven (onder andere door
Silvia de Groot, Wim Hoogbergen en Richard Price). De studie van Dragtenstein is
een goede aanvulling. Hij wilde systematisch en stelselmatig schrijven over de periode
tot 1760 (p. 13). Hij zag daar een leemte en wilde die opvullen. Hij streeft in deze
publicatie naar ‘een chronologische weergave en beschrijving van vluchten, marronage
en overheidsmaatregelen’ (p. 13).
De auteur volgt daarbij twee sporen. Het eerste is dat van een periodisering. Hij
begint bij de tijd van de aanmaak van de kolonie 1650-1760, beschrijft daarna de
Indianenoorlog, de marronage van 1678 tot 1686 om uit te komen bij de Saramakaanse
vrede van 1762. Het tweede spoor is dat van de logistiek. Daarvoor gaat hij de diverse
divisies of districten af, te beginnen bij de Coppename, de Para en Saramacca in de
periode 1686-1712, de strijd in het Para- en Surinamegebied van 1715 tot 1735 enz.

1

We kiezen hier voor een andere transscriptie, omdat dit woord in deze spelling op het omslag
van het boek staat.
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Zijn studie start met een korte uiteenzetting over de kolonie Suriname in het tijdvak
1650-1760, want dat is de tijd die het in zijn boek aan de orde komt. Dragtenstein
schetst de diverse groepen in de samenleving (Indianen, blanken, vrijverklaarden en
slaven), maar ook het bestuursapparaat en de verdediging van de jonge kolonie.
Vervolgens wijdt hij aandacht aan de Indianenoorlog en de beginnende marronage
van de periode 1678-1686. Het gaat hierin om een pacificatie van de Indianen.
Duidelijk wordt dat de kolonie hierdoor structureel te lijden kreeg van de tweedeling
tussen de machtigen en de onmachtigen, de witten en de anderen, de eigenaars en
de slaven.
Daarna behandelt de schrijver wat zich afspeelt gebeurde in de
marrongemeenschappen van de Coppename, Para en Saramacca gedurende de jaren
tussen 1686 en 1712, dus tot aan de brandstichting van Cassard. Hij tekent duidelijk
de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen en het eerste marronleven, en het
teruggetrokken eerste leven van de Indianen in het bosland. Tevens stelt hij de
vermenging van deze groepen, dus het ontstaan van de Kaboegers, aan de orde.
Dan trekt Dragtenstein naar Midden-Suriname en behandelt hij de strijd in het
Para- en Surinamegebied in de periode 1715-1735. Hij schenkt met name aandacht
aan de inbreng en impact van de Joden. Van 1700 tot 1735 was ook de Commewijne
in rep en roer. Tijdens het bewind van De Cheusses hadden de bewoners daar
voortdurend last van geweld en gewelddadigheid.
In het vervolg gaat de auteur in op de vredespogingen en op de toename van de
marronage tussen 1735 en 1750. In het hoofdstuk over de moeizame weg naar vrede,
van 1750 tot 1760, geeft hij ons een minutieus verslag en een nauwkeurige
reconstructie van de gang van zaken, met name in het Tempatigebied. Tegen het
einde van zijn boek wijdt hij een hoofdstuk aan de Aukaanse vrede om zijn studie
af te sluiten met een een hoofdstuk over de Saramakaanse vrede.
Enkele punten uit zijn conclusies (p. 235-243) zijn dat zijn studie ook de Kwinti,
Aukaners en Boni betreft en dat zijn publicatie een uitbreiding heeft opgeleverd van
het studieveld van de marronage. De marronage betreft honderden grote en kleine
krijgstochten (p. 235). Slaven gingen over tot marronage vanwege de onmensetijke
bejegening door de eigenaars en de witten en daarmee vond dus het omgekeerde
plaats van de titel van de publicatie. Er was van de kant van de koloniale overheid
geen beleid. Vandaar dat deze periode gekenmerkt wordt door chaos en
besluiteloosheid. Bij alle onderhandelingen voor vrede ging het de Marrons om de
vrijheid en het blijvend kunnen beschikken over goederen en voorwerpen, zoals
ijzerwaren en kruit. Na de vredessluiting was het moeilijker van de plantages te
vluchten.
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Dragtenstein maakt gebruik van overzichtelijke tabellen en figuren, wat deze boek
een meerwaarde geeft in vergelijking met eerdere studies. De auteur schrijft niet over
de sociaal-culturele en religieuze vormingsperiode van de groepen die later collectief
Marrons genoemd werden. Uit zijn weerslag blijkt duidelijk dat de Marrons onderling
vaak onenigheid hadden en moeilijk tot een eenheid of collectiviteit te vormen waren.
Dragtenstein neemt in zijn verhaal vele details mee, zodat het geheel een
compactheid vertoont die de lezer dwingt om voortdurend hij de les te blijven. De
schrijver is de tekst van de archiefstukken trouw gebleven en spit die met
voortvarendheid door. Het geheel zou iedere Marron of Indiaan moeten weten, want
zij kunnen alles nog ter plekke natrekken. Een korte vergelijking met marronage in
de andere gebieden van de regio zou best welkom geweest zijn. In 2002 promoveerde
een ander van Surinaamse afkomst, Ellen-Rose Kambel, in Leiden op een studie over
de grondenrechten en de gender-problematiek in het bosland van Suriname (Resource
conflicts, gender and indigenous rights in Suriname). De tijd heeft niet stil gezeten,
zowel wat betreft de problematiek als wat beteft de reflectie daarop.
Overigens willen de Indianen, over wie Dragtenstein schrijft, tegenwoordig niet
graag meer zo genoemd worden. Ze preferereren het woord Inheemsen. Nog beter
is het om gebruik te maken van de namen Lokonon (Arowakken), Kaliña (Karaïben),
Trio, Wayana en Akuriyo. Op deze benamingen stellen deze volken wel prijs.
Vervolgens nog enkele miezerige opmerkingen. Ik mis in de literatuurlijst de studie
van Hesdie Zamuel, een Matawai, over Johannes King (1994), waarin veel informatie
over dat volk staat en over de marronage. Verder is Dragtenstein niet altijd consequent.
De ene keer schrijft hij Gemeente Archief Amsterdam (p. 245), de andere keer
Gemeentearchief Amsterdam (p. 294). De literatuuropgave van de tweede noot van
Hfdst. (p. 244) 1 is niet correct: bij de Matawai geeft hij wel de jaartallen maar niet
de namen en bij Van der Elst weer geen jaartal.
Dragtenstein moet veel informatie over de beginnende gemeenschappen in de
archieven tegengekomen zijn. Het is te hopen dat hij, als een van de weinigen die
daartoe toegang had, daar ook over gaat publiceren. Dat zou een tweede goede
handreiking zijn. Want wezenlijk voor marronage is dat door de strijd, zoals die hier
in deze publicatie wijd en zijd wordt gepresenteerd, tegelijkertijd gemeenschappen
werden gevormd.
Op ditzelfde moment draait het theaterstuk Baron, Boni en Jolicoeur ter gelegenheid
van 140 jaar afschaffing slavernij. De marronage is even wezenlijk voor de
reconstructie van de Surinaamse geschiedenis als de slavernij, de afschaffing ervan,
de import van contractarbeiders, het neo-kolonialisme en
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de tijd van de ontwikkelingshulp. Het zijn allemaal projecten van de kolonisator.
Joop Vernooij

Ellen-Rose Kambel & Fergus MacKay, The Rights of Indigenous peoples
and Maroons in Suriname, International Work Group for Indigenous
Affairs/The Forest Peoples Programme, Copenhagen 1999. ISBN 87 90730
17 8, 206 pp.
Ellen-Rose Kambel, Resource Conflicts, Gender and Indigenous Rights
in Suriname. Local, national and Global Perspectives, Leiden 2002.
Dissertatie, 265 pp.
Ellen-Rose Kambel & Ferus MacKay, De rechten van inheemse volken
en marrons in Suriname, Caribbean Series 24, Leiden: KILTV Uitgeverij
2003. ISBN 9067182109, 198 pp., prijs: €18,00.
Ellen-Rose Kambel en Fergus MacKay hebben hun studie en onderzoek al jaren
geconcentreerd op de problematiek van de landrechten van de mensen in het bosland.
In Suriname luidt de term voor landrechten overigens grondenrechten. Het is uitermate
prettig dat daar nu drie publicaties over zijn. De dissertatie die Ellen-Rose Kambel
in 2002 publiceerde is een nadere uitbreiding van het perspectief van 1999 dat zij
samen met Fergus MacKay ontwikkelde. In haar proefschrift is ook de gender-kwestie
duidelijk aan de orde. De laatste publicatie van 2003 is enerzijds de vertaling in het
Nederlands van het boek van 1999, maar anderzijds regelijk op enkele punten een
correctie en een actualisering. De invalshoek van beide auteurs is juridisch van aard.
In hun publicatie van 1999 presenteren Ellen-Rose Kambel en Fergus MacKay
ons de status questionis. Ze behandelen de kwestie van de landrechten in historisch
perspectief, dus vanaf de aanmaak van de kolonie of het Nederlandse wingewest.
Daar komen de regelingen van de Geoctroyecrde Societeit aan de orde. Ze gaan in
op de tractaten van de Marrons uit de 18de eeuw. Ook staan zij stil bij nieuwere
issues, zoals het milieu en de ecologische verantwoordelijkheid, het duurzaam behoud
van de natuurlijke hulpbronnen en de exploitatie daarvan in de vorm van mijnbouw,
houtkap en bosontwikkeling.
Zij analyseren het Vredesaccoord van Lelydorp van 1992 russen de overheid en
de strijdende partijen van Inheemsen (= Indianen, zie de recensie hiervoor) en
Marrons, als het meest recente historische moment in de kwestie van de
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landrechten. De hele kwestie berust op twee poten: de overheid gaat ervan uit dat
het hele land domeingrond is en dus haar eigendom. Beide onderzoekers noemen
deze opvatting de conventionele, vooral verdedigd door mr. A. Quintus Bos. De
andere poot is dat de Inheemsen en Marrons regelingen met de overheid hebben
afgesproken die niet op schrift staan en dus niet rechtsgeldig zijn.
Als juridische deskundigen schenken zij aandacht aan wat in de constitutie van
de Republiek Suriname van 1987 opgenomen is omtrent de rechten en vrijheden van
Inheemsen en Marrons. Maar intussen is vanuit die twee bevolkingsgroepen materiaal
aangedragen, dat een perspectiefwisseling van de overheid vereist. Tenslotte
presenteren zij de internationale inspanningen van de Verenigde Naties, de Organisatie
van Amerikaanse Staten en de Caricom wat betreft de rechten van inheemse volken
(Inheemsen en Marrons).
Hun conclusie in 1999 is dat er heel wat werk verzet dient te worden om de wirwar
van opvattingen en regelingen van het koloniaal verleden uit elkaar te rafelen.
Bovendien wijzen zij erop dat de oriëntatie van de koloniale politiek niet correct is
en dat het hoog tijd wordt dat de landrechten van de Inheemsen en Marrons wettelijk
en constitutioneel erkend worden.
De dissertatie van Ellen-Rose Kambel van 2002 scherpt dit voorgaande nog eens
goed aan, en voegt er een interessant en nieuw element aan toe, namelijk de kwestie
van de positie van de inheemse vrouwen in dit gehele complex van oude en nieuwe
pogingen tot het scheppen van recht. De inheemse vrouwenorganisaties maken zich
daar sterk voor maar hebben bovendien in het sociaal-economisch systeem van het
bosland een eigen positie te verdedigen en te verwerven. Nu kan Kambel uitgebreid
ingaan op de Gran Krutu (1995) en de Buskondre Dey als momenten van reflectie,
uitwerking en formulering van de belanghebbende mensen van het bosland en de
activiteiten van de regering J. Wijdenbosch (1996-2000).
De opvatting dat alles eigendom van de staat is, noemt Kambel de conventionele
opvatting en zij draagt argumenten aan om deze opvatting als incorrect en
onrechtmatig te kwalificeren. Ze pleit dus (en ze staat daarbij in haar recht) voor de
erkenning van de landrechten en de wettelijke neerslag daarvan in de grondwet: dat
vereist grondwetswijziging, zoals de mensen van het bosland vinden. Nieuw is nu
de grote aandacht voor de positie van de vrouwen in deze kwestie. Vrouwen van het
binnenland hebben hun stem ten gunste van de erkenning van de rechten laten horen.
Maar dat verandert verder eigenlijk niet zoveel aan hun sociaal-economische positie.
Zij bewerken het land en zorgen voor de kost (grondjes). Bij hen ligt dan ook de
eerste verantwoordelijkheid en zij hebben steeds de klappen moeten opvangen als
er land-
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rechten geschonden werden bij onrechtmatige uitgifte van concessies door de overheid
en verlof tot exploratie en exploitatie van gebieden voor mijnbouw, goud en hout.
Kambel heeft deze kwestie uitgespit en heeft alles aangedragen om snel tot de
grondswetswijziging ten gunste van de inheemse bevolking over te kunnen gaan.
Dat vraagt om politieke stappen en die worden maar niet gezet, hoe hard en duidelijk
de mensen van het bosland hun rechtmatige eis ook naar voren brengen. Het heeft
er alles van dat de inheemse bevolking zelf moet volhouden en eigen juristen moet
inschakelen, want tot op heden heeft de actie van anderen geen eclatant succes gehad.
De derde publicatie is het tweede deel van een serie over de rechtspositie van inheemse
volken in de Guyana's. De directeur van het Forest Peoples Program, Marcus
Colchester, geen onbekende in de Guyana's, schreef het voorwoord voor deze uitgave.
Dat project wordt gecoördineerd door het Forest Peoples Program in opdracht van
de International Working Group for Indigenous Affairs. Met deze vertaling wil het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde de problematiek dichter bij
de betrokkenen brengen. De beoogde actualisatie betreft het zogeheten Bus'kondre
Protocol van april 2000 waarbij de toenmalige president drs. Jules Wijdenbosch de
leidende rol had, en de petitie van de kapiteins van de Saramaka bij de
Interamerikaanse Menserechtcommissie. Ook behandelen beide onderzoekers een
belangrijke uitspraak van het Interamerikaanse Hof voor Mensenrechten over de
rechten van inheemsen in Nicaragua. Zo willen zij duidelijk maken dat het ren aanzien
van de landrechten echt anders kan en moet. Telkens zijn er weer problemen bij de
uitgifte van concessies en vergunningen voor exploratie en exploitatie in het bosland,
zowel wat de bodemschatten betreft als wat het groeiend toerisme betreft. Er is nu
al zoveel recht aangedragen dat het geen halszaak kan zijn om in de constitutie goede
wetgeving op te nemen. Deze grondwetswijziging is zonder meer noodzakelijk,
omdat Suriname domweg achterloopt en wat dat betreft dus ook niet eens meer het
wiel hoeft uit te vinden.
Dit keer blijkt opnieuw dat beide auteurs systematisch te werk gaan en tegenover
de traagheid van de ontwikkelingen van het recht betreffende de Inheemsen en
Marrons in Suriname spoed aanbevelen. Daar heeft de bevolking van het bosland
recht op.
Deze drie publicaties bieden een pakket historie, analyse en perspectief aan waarmee
onmiddellijk te werken is. De hoop is dat deze eeuwenlange kwestie nu eindelijk
eens ten behoeve van de Inheemsen en Marrons bevredigend wordt opgelost. Het
boeiende van deze drie boeken is dat niet louter de tech-
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nisch-juridische zaken scherp geanalyseerd worden, maar dat er ook een stuk
gedrevenheid in geïnvesteerd is. Beide vrouwen zijn vechtersbazen met een lange
adem. Ze participeren in werkgroepen in Washington, Londen en Paramaribo, en
hameren steeds, na een scherpe schets van de situatie, op de noodzaak van politieke
stappen in de richting van een erkenning van deze landrechten en de jurdische
afwikkeling daarvan. Hopelijk nemen Inheemsen die een juridische opleiding hebben
dit over en zal er eindelijk recht gedaan worden, niet alleen op het juridische maar
vooral op het politieke vlak. Het is meer dan duidelijk dat er zowel van binnenuit als
vanuit internationale organisaties klokkenluiders moeten zijn om de historische ballast
van chaos en onrecht ten aanzien van het land op te ruimen, zodat er recht wordt
gedaan.
Joop Vernooij

Hans Bennis, Guus Extra, Pieter Muysken & Jacomine Nortier (red.):
Een buurt in beweging. Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en
Transvaal, Amsterdam, Uitgeverij Aksant 2002. ISBN 90 5260 015 5, 373
pp., prijs €22,65.
De titel Een buurt in beweging zou van alles kunnen berekenen, maar met de ondertitel
Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal is alle twijfel in een klap
weggenomen: twee Utrechtse wijken staan in dit boek centraal en dan in het bijzonder
de ‘talen’ en ‘culturen’ in deze wijken. Niet voor niets in het meervoud; immers een
van de meest opvallende kenmerken van deze wijken is dat er meerdere talen en
culturen naast elkaar voorkomen. De bevolking is er zeer gemêleerd: naast de
autochtone Nederlanders wonen er veel Turken en Marokkanen. Surinamers vormen
de derde grootste allochtone bevolkingsgroep.
Wat gebeurt er precies in deze ‘multi-talige’ en ‘multi-culturele’ wijken? Wat
nemen autochtonen en allochtonen van elkaar over en wie neemt wat van wie over
en waarom? Hoe beïnvloeden de verschillende talen en culturen elkaar of beïnvloeden
ze elkaar helemaal niet? Daarover gaat dit boek.
Een buurt in beweging is de weerslag van een groots opgezet onderzoeksprogramma
waaraan onderzoekers van diverse pluimage - met name historici en taalkundigen hebben meegewerkt. Dit betekent absoluut niet dat het hier om een zwaarwichtig
wetenschappelijk rapport gaat. Integendeel, de verschillende auteurs zijn erin geslaagd
een rijk geschakeerd en een aangenaam luchtig beeld te geven van dit kleine stukje
multicultureel Nederland. Dus niets van de kommer en kwel waarmee ‘multicultureel’
in het Nederland van nu vaak geassocieerd wordt.
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Een groot scala van onderwerpen komt aan bod: de viering van feesten, de eetcultuur,
de inrichting van de huizen, de spelletjes die de kinderen spelen, de liedjes die ze
zingen, de talen die de bewoners spreken, hun godsdienstige gebruiken, de namen
die ze aan hun kinderen geven. Deze en nog vele andere onderwerpen worden door
verschillende auteurs in een twintigtal artikelen besproken. In begrijpelijke taal,
zonder overbodig wetenschappelijk jargon. Even divers als de onderwerpen zijn de
conclusies waar de schrijvers toe komen. In het geval van de liedjes (en de muziek
in het algemeen) blijkt dat er van vermenging tussen de verscheidene
bevolkingsgroepen geen sprake is. De schrijfster (Marie van Dijk) concludeert dat
iedereen sterk vasthoudt aan zijn eigen muziekgenre en smaak. Uitzondering vormen
de allochtone jongeren die naast de muziek die ze van huis uit meekrijgen, op school
en via autochtone vriendjes spelenderwijs vertrouwd raken met westerse vormen van
muziek. Thuis kunnen ze van Arabische muziek genieten, buitenshuis van allerlei
soorten westerse popmuziek.
Het artikel over naamgeving (door Doreen Gerritzen) besluit met de conclusie dat
bij de Marokkaanse en Turkse naamgeving (het gaat om voornamen) het perspectief
naar binnen, naar de eigen culturele sfeer, is gericht. Er bestaat weinig neiging om
de kinderen westerse namen te geven. Dus liever Mohamed en Nadia (om de meest
voorkomende Marokkaanse namen in de wijken te noemen) en Mustafa en Aise (de
populairste Turkse namen) dan Jan, Piet of Klaas.
Is er een algemene conclusie uit een veelkantig onderzoek als dit te trekken? De
wijken Lombok en Transvaal zijn in het verleden in de media nogal eens afgeschilderd
als soort modelwijken voor multicultureel Nederland. Wijken waarin een intensieve
en diepgaande interactie bestaat tussen de diverse bevolkingsgroepen, een smeltkroes
waaruit een soort van ‘wereldcultuur’ opborrelt. De realiteit is heel anders, zo luidt
de algemene conclusie van het onderzoeksproject. ‘We moeten vaststellen’, zo
schrijven Hester Dibbits en Theo Meder in hun artikel, ‘dat in de praktijk van het
dagelijkse leven de verschillende etnische groepen vooral vreedzaam naast elkaar
leven, en niet zozeer met elkaar. Na de komst van grote groepen Turken en
Marokkanen was er gaandeweg sprake van een proces van etnisering: Elke groep,
ook de Nederlandse, beweegt zich vooral in eigen kring. De inter-etnische contacten
zijn veelal sporadisch en individueel’. (p. 25) In het concluderende artikel met de
veelzeggende titel ‘Rakelings langs elkaar been’ verwoordt Pieter Muysken het aldus:
‘Het is toch vooral een omgekeerde LAT-relatie, een LTA-relatie dus.’ (p. 320)
Hoe is dat in Suriname? Deze vraag spookte voortdurend door mijn hoofd bij het
lezen van dit boek. Is er tussen de bevolkingsgroepen in Suriname een
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LAT-relatie of is er zoals in Utrecht meer sprake van een LTA-relatie: living together
apart? Kan men trouwens de situatie in Suriname wel vergelijken met die in Lombok
en Transvaal? Hoe het ook zij, dezelfde vragen die de onderzoekers hebben gesteld
bij het multiculturele karakter van de Utrechtse wijken Lombok en Transvaal zou
men kunnen stellen bij de niet minder multiculturele Surinaamse samenleving. Met
andere woorden: een zelfde soort onderzoek zou men op Suriname kunnen richten.
Daarmee kom ik tot besluit van deze bespreking, op wat dit boek interessant en
relevant maakt voor de lezer die vooral in Suriname en Surinamers in Nederland
geïnteresseerd is. Artikelen die specifiek over de Surinamers in deze wijken gaan,
staan er niet in. Dat is het niet. Nee, het is vooral de aanpak van dit onderzoek - naast
de wijze waarop het gepresenteerd is. Met aanpak bedoel ik de wijze waarop
onderzoekers uit verschillende vakgebieden eendrachtig en zonder enige
vooringenomenheid hebben gekeken hoe individuen en groepen in de multiculturele
werkelijkheid op elkaar reageren en op elkaar inwerken. Dit zou als een model kunnen
dienen voor een soortgelijk onderzoek in Suriname. En wanneer de resultaten van
dat onderzoek vervolgens zo aantrekkelijk en smakelijk worden ‘opgediend’ als in
dit boek het geval is, ben ik de eerste om ‘toe te tasten’.
Hein Vruggink

Chan E.S. Choenni & Kanta Sh. Adhin (red.), Hindostanen: van
Brits-Indische emigranten via Suriname tot burgers van Nederland, Den
Haag: Communicatiebureau Sampreshan 2003. ISBN 90 8050 9248, 224
pp., prijs €22,50.
Deze bundel van 13 artikelen werd uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking
dat het 130 jaar geleden is dat de eerste Brits-Indische immigranten in Suriname
arriveerden. De auteurs zijn allen Hindostanen die zich ieder op hun eigen manier
een redelijk vooraantstaande positie hebben weten te verwerven in de Nederlandse
samenleving. De een werd een bekend politicus, anderen maakten zich verdienstelijk
als ambtenaar, een volgende maakte carrière in de wetenschap. Dat is ook de basis,
geweest waarop zij werden gevraagd om een bijdrage te leveren. De bundel wil laten
zien dat de Hindostanen in Nederland succes boeken en dat zij daarom in staat zijn
om zelf dat succes in kaart te brengen.
Na een inleiding geschreven door Kanta Sh. Adhin en C.E.S. Choenni volgen eerst
drie artikelen van de hand van C.E.S. Choenni. In deze drie artikelen zet hij zeer
uitvoerig uiteen hoe de migratie van Brits-Indische contract-
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arbeiders begon, wat de problemen waren waarmee zij werden geconfronteerd en
hoe zij deze moeilijkheden gedurende de eerste jaren van hun verblijf te boven
probeerden te komen. Ik heb nog niet zo'n gedegen verslag over deze tijd gelezen.
Zelfs het standaardwerk van pater G.J.M. de Klerk valt hierbij in het niet. Het derde
artikel bevat nogal wat statistieken. Daardoor ontstaat een nauwkeurig beeld van hoe
het de Hindostanen in Nederland is vergaan.
De volgende twee artikelen zijn geschreven door Ruben S. Gowricharn en Hans
K. Ramsoedh. Zij staan stil bij de emancipatie van de Hindostanen in Nederland.
Gowricharn bespreekt de culturele emancipatie en Ramsoedh de religieuze. Hier en
daar komt het tot een overlapping. Maar beiden maken duidelijk dat de Hindostanen
zeer veel gepresteerd hebben. Bij beiden wordt bovendien duidelijk dat de
Hindostanen zich in Nederland steeds meer op India richten. Het lijkt er op dat de
Bollywoodfilms (films geproduceerd door Indiase filmproducenten) hier een
belangrijke rol vervullen. Toch sluit Gowricharn de ogen niet voor de problemen die
er zijn. Hij noemt onder andere de gezondheidsproblemen, de zelfmoorden onder
Hindostaanse meisjes, de echtscheidningen en het druggebruik. Ramsoedh benadrukt
dat de religieuze organisaties van hindostanen veel hebben betekend voor de eerste
generatie. Bovendien hebben een hoge mate van endogamie, intensieve contacten
met familieleden in Suriname, een toegenomen oriëntatie op India en een
overheidsbeleid dat niet gericht is op assimilatie, maar op integratie ervoor gezorgd
dat er 130 jaar na de eerste migratie nog altijd een duidelijk herkenbare groep is.
Maar de band met Suriname erodeert.
Het volgende artikel is een van de meeste informatieve artikelen ooit geschreven
over de Hindostaanse moslims in Suriname en in Nederland. Nauwkeurig tekent
M.A. Mahawat Khan hoe het in Suriname kwam tot een sterke invloed van de Ah
(punt onder h]madiyya moslims en hoe dat later tot pijnlijke conflicten en diepe
kloven leidde binnen vele moslim families. Hindostaanse moslims blijken bovendien
in Nederland binnen de groep van moslims een sleutelfunctie te bekleden. Anders
dan de andere Hindostanen beschouwen de Hindostaanse islamieten zich allereerst
moslim en daarna pas hindostaan.
Bea Lalmahomed maakt in een aangrijpend artikel duidelijk hoe moeilijk de positie
van Hindostaanse vrouwen is (geweest). Zij laat zien hoe de emigratie deze vrouwen
de mogelijkheid bood zich te emanciperen, maar niet zonder veel pijn en verdriet.
Zij gebruikt alleen een heel merkwaardig begrip, dat van het schijngezin. Nauwkeurig
lezen maakt duidelijk dat de auteur een gezin pas echt een gezin vindt als daar
harmonie heerst. Daarmee hanteert zij echter een ethisch criterium voor een begrip
dat in eerste instantie sociologisch
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bedoeld is. Bij mijn weten is een gezin een maatschappelijk eenheid die bestaat uit
de ouders en hun kinderen, verder niet.
Daarna komt Choenni met een vierde artikel. Daarin beschrijft hij de situatie van
de hindostaanse jongeren in Nederland. Het gaat vooral over de hindoejongeren.
Hoewel zij over het algemeen weinig geïnteresseerd zijn in het hindoeïsme, hebben
zij wel een positief gevoel bij deze religie. Maar het verschil tussen de SanÇtan
Dharm en de Çrya SamÇj zegt hen weinig meer.
R.M. Marhé schrijft over de ontwikkeling van het Sarnámi. Hij laat zien hoe
bijzonder en hoe waardevol het is dat, anders dan in de andere Caraïbische landen,
in Suriname een eigen ontwikkeling van het Hindi op gang kwam. Helaas lijkt deze
taal in Nederland op zijn retour.
R.D. Ramlal schrijft over de politiek. Hij legt uit hoe belangrijk het is dat
hindostanen ook actief worden in de politiek. Maar hij vertelt ook dat zij moeren
proberen verder te komen dan alleen het opkomen van de belangen van de eigen
etnische groep. Ik hoop dat hij zich realiseert dat dit een kritiek inhoudt op de politiek
van de Nieuw Front partijen in Suriname.
Zo wordt duidelijk dat de Hindostanen zich in Nederland verder ontwikkelen en
in feite langzamerhand de situatie in Suriname achter zich laten. Ze worden
Nederlanders. De ondertitel van het boek spreekt niet voor niets over ‘burgers van
Nederland’.
Is er geen kritiek? Zeker wel, want er staan nogal wat kleine fouten in het boek.
Hier en daar zijn woorden vergeten en zijn jaartallen onjuist. De artikelen van Choenni
zijn zeer doorwrocht. Maar een enkele keer overdrijft hij. Om duidelijk te maken
hoe het komt dat de Hindostanen in Jamaica vrijwel volledig geassimileerd zijn en
in Suriname niet, terwijl er toch een gelijk aantal Brits-Indische immigranten in deze
twee landen gekomen is, wijst hij op het aantal vrouwen. Het aantal vrouwelijke
immigranten was in Jamaica minder dan in Suriname. Dat verschil was echter nog
geen 2%. Bovendien gebruikt hij de cijfers van de aantallen immigranten van slechts
één jaar. Ik vermoed dat andere factoren belangrijker waren, bijvoorbeeld de dwang
die er vanaf de aankomst in Jamaica bestond om Europese kleding te dragen. Die
dwang was in Suriname afwezig. Dat geeft aan dat in Jamaica de druk om zich aan
de bestaande samenleving aan te passen veel groter is geweest dan in Suriname. Die
situatie kan het ook makkelijker gemaakt hebben voor mannen om creoolse vrouwen
te trouwen.
Al met al is het een zeer informatieve bundel. Zij beschrijft zeker het succes van
Hindostanen in Nederland. Maar zij gaat tegelijkertijd niet voorbij wat niet zo
succesvol was. De misstanden worden niet vergeten. Toch was het sterk overdreven
dat een van de redacteuren van de bundel bij de overhandiging ervan aan de president,
de vice-president en de voorzitter van de Natio-
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nale Assemblee van Suriname medio juni in Paramaribo opmerkte dat in deze bundel
alle vragen over hindostanen worden beantwoord.
Freek L. Bakker

Raj Ramdas, Kahán hai u - waar is zij, Rotterdam: Uitgeverij Maya 2003.
ISBN 90 806084 2 4, 47 pp.
Sinds lange tijd is er weer eens een dichtbundel verschenen in het Sarnámi, de taal
die zich in Suriname heeft ontwikkeld uit de verschillende regionale talen waarmee
de Brits-Indische immigranten dit land zijn binnengekomen. In de jaren '70 is er een
korte periode geweest waarin de literatuur in het Sarnámi bloeide, zij het wel in
Nederland en niet in Suriname. Sarnámi heeft erg te kampen met het negatieve imago
dat de taal heeft. Het is een taal die Hindostanen gebruiken binnen de kring van
familie en vrienden. Als zij daarbuiten een Indiase taal willen spreken, kiezen velen
voor het standaard-Hindi, tegenwoordig de officiële taal van India. Die taal geeft
cachet. Ondertussen is de taal die in de familiekring wordt gebruikt, bij uitstek de
taal waarin je je intiemste gevoelens uitdrukt. Vandaar dat het eigenlijk heel voor de
hand ligt om in het Sarnámi gedichten te schrijven. De gedichten zijn uiteraard van
Raj Ramdas zelf, op de bladzij naast ieder gedicht staat een Nederlandse vertaling
gemaakt door Citra Gajadin. Voorin de bundel schreef Theo Damsteegt een korte
inleiding over het ontstaan en het karakter van het Sarnámi. De titel van de bundel
luidt Kahán hai u. ‘Waar is zij’ is de Nederlandse vertaling daarvan. Maar de vertaling
had ook ‘waar is die’ kunnen zijn, of ‘waar is die ander’. Die ander waar iemand
naar op zoek is. Naar wie is Raj in zijn gedichten op zoek? Of waar zoekt hij naar?
Naar zijn andere ik; zijn alter ego; zijn onafscheidelijke metgezel? Naar het Suriname
van zijn jeugd? Het geluk uit de tijd dat alles nog goed was? Iemand anders die naar
Raj op zoek is, kan eveneens de vraag ‘kahán hai u?’ stellen. Spreekt Raj in zijn
gedichten in derdepersoon enkelvoud over zichzelf en zoekt hij naar zichzelf? Dat
zijn interessante vragen waarover filosofen dikke boeken hebben geschreven. Eén
ding is echter duidelijk: Raj slaagt er in zijn gedichten in om gevoelens te vertolken
die onder heel veel nakomelingen van de toenmalige Hindostaanse immigranten in
en uit het Caraïbische gebied (Trinidad, Guyana, Suriname) onderhuids nog steeds
zijn blijven voortleven. Het maakt hen zelfs af en toe wat onrustig: het gevoel iets
kwijt te zijn en tegelijk de verwachting dat toch ooit terug re zullen vinden: een
eeuwig heimwee. Dat is iets dat je ook kunt terugvinden in de publicaties van V.S.
Naipaul.
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Raj probeert zichzelf te plaatsen, te identificeren. Hij heeft grootouders uit het
toenmalige Brits-Indië, een moeder uit Guyana en een vader uit Nickerie (Suriname).
Zijn ouders zochten elk een eigen weg, toen Raj nog jong was. Hij heeft een vrolijke
jeugd gehad in een onderwijzersgezin. Toen was hij blij: kabhi khusi rahili - rahá
sukha etaná. Maar zijn jeugd ging voor zijn kinderjaren, schrijft hij. Nu wordt hij
soms overmand door vertwijfeling en roept hij uit: sansár ab ketaná thandhá! (hoe
koud is de wereld nu!). De verlokkingen en de schittering van de wereld - sone ke
Lanká - kunnen hem niet altijd troost bieden. Hij wil liever de rijd terug zetten - ghari
ghumái de! (zet de klok terug!).
Om de gedichten uit deze bundel van Raj, niet alleen rationeel te begrijpen, maar
ook emotioneel te beleven, moet je zelf ook op zoek zijn naar...! En doen wij dat niet
allemaal? Zijn wij niet allemaal ráhi (metgezel onderweg) en musáfir (reiziger)? Raj
blijft wel zelfbewust en hij zet er fier zijn schouders onder (in het laatste gedicht),
al blijft hij nog altijd hopen: kekar, kab, kidhar, kahán! (miljái U)! (Bij wie, wanneer,
uit welke richting! (waar zal ik haar of hem vinden of ontmoeten)!).
Freek L. Bakker & Hari Rambaran

Jack Menke (red.), Democratie, elites en besluitvorming in Suriname,
Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname 2003. ISBN 99914
202 9 0, 181 pp.
Deze bundel bevat materiaal van de cursus ‘Democratie, bestuur en besluitvorming
in Suriname vanaf de onafhankelijkheid’ die in juli/augustus 2001 werd verzorgd
door de Werkgroep Democratie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen
van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Volgens de samensteller moet deze
publicatie een aanzet vormen tot verder wetenschappelijk onderzoek en diepgaande
discussies met exponenten van de politieke en sociale democratie. De artikelen in
deze bundel zijn gegroepeerd rond drie thema's: samenleving en democratie, elites,
besluitvorming en probleemgebieden.
In het eerste deel (Samenleving en democratie) zijn twee artikelen opgenomen
van de hand van Lim A Po en Hassankhan. Eerstgenoemde bespreekt in zijn bijdrage
de patronen van sociaal-culturele ideeën, waarden, normen en omgangsvormen binnen
de samenleving waarbij hij twee typen onderscheidt: het adversialisme (het
winner-takes-all-principe) en het consensualisme (door consensus tegenstellingen
overbruggen). Binnen de plurale Surinaamse samen-
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leving gaat zijn voorkeur uit naar het consensualisme als een belangrijke peiler van
een aantrekkelijk samenlevingsideaal. Hassankhan bespreekt de parlementaire
democratie in Suriname tussen 1949 en 2001 waarbij hij een pleidooi houdt voor de
continuering van de bestaande consensusdemocratie in Suriname.
In het tweede deel (Elites) passeren Elite-theorieën (Schalkwijk), Religie, etniciteit
en elitevorming in Suriname (Jap a Joe), Internationale contacten van de Surinaamse
elite (Schuster) en Methoden en technieken van elite-onderzoek (Schuster) de revue.
Schalkwijk bespreekt in zijn bijdrage zowel de klassieke als moderne
elite-theorieën. Jap a Joe behandelt het proces van elitevorming in Suriname vanaf
1873. Schuster betoogt dat de reikwijdte van de Surinaamse elite zich niet beperkt
tot Suriname, maar dat zij een deel van hun nationale invloed ontlenen aan een
internationaal netwerk (Nederland, regionaal en internationaal). In dit deel is een
tweede bijdrage van Schuster opgenomen waarin hij een vertoog houdt over de
methodologie van elite-onderzoek.
In het derde deel (Besluitvorming en probleemgebieden) worden vier onderwerpen
besproken: Staat, economie en samenleving (Menke), De financiële decentralisatie
in Suriname (Ahmadali), Mensenrechtenproblematiek mondiaal bezien (Schuster)
en Armoedebestrijding: besluitvorming en beleid in Suriname (Menke).
In zijn eerste bijdrage gaat Menke in op de veranderingen in de verhouding tussen
economie, staat en samenleving en op de besluitvorming binnen het politieke systeem
tussen 1975 en 2001. Het disfunctioneren (of het mislukken) van de districtsraden
ingesteld na de bestuurlijke organisatie in Suriname in 1987 is het thema van
Ahmadali. Het ontbreken van autonome bevoegdheden om eigen inkomsten te
genereren ziet hij als belangrijkste oorzaak. In zijn bijdrage bespreekt Schuster het
thema van de mensenrechten vanuit een mondiaal perspectief met daarbij aandacht
voor de rol van nationale en internationale NGO's bij dit vraagstuk. De tweede
bijdrage van Menke in dit deel handelt over de besluitvorming en het beleid rond
armoedebestrijding in Suriname sedert de jaren '70. Werd de besluitvorming hierover
in Suriname in de jaren '70 bepaald dooreen etnische verdeelsleutel, in de jaren '90
en daarna zijn het vooral grote multilaterale organisaties als de IMF die hun invloed
doen gelden op het beleid gericht op armoedebestrijding als gevolg waarvan onder
andere traditionele politieke machtsvorming en de positie van de traditionele elites
in Suriname onder druk zullen komen te staan.
Of deze publicatie tot diepgaande discussies met exponenten van de politieke en
sociale democratie zal leiden is voor mij zeer de vraag. Daarvoor is de kwaliteit van
de bijeengebrachte artikelen te verschillend. Een belangrijk kritiek-
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punt is dat in onvoldoende mate een empirische vertaalverslag is gemaakt naar de
Surinaamse context. De lezer blijft in het ongewisse met betrekking tot de
samenstelling van de Surinaamse elite (economisch, politiek-bestuurlijk en cultureel),
de bewegingen daarbinnen, de afbakening van de grenzen, de wijze waarop zij binnen
democratisch Suriname opereren en invloed hebben op de besluitvorming rond
belangrijke vraagstukken (nationaal en internationaal). Voor een diepgaande discussie,
zoals door Menke in de inleiding aangegeven, zijn antwoorden op deze en andere
vragen echter essentieel. Wellicht een item voor een vervolgpublicatie.
Hans Ramsoedh

Karl Penta, A Mercenary's Tale, London: John Blake Publishing 2002
(hardback). ISBN 1 903402 59 X, prijs £15,99
(N.B. In het vorige nummer van Oso was helaas een wat verminkte versie van deze
recensie terechtgekomen. Daarom hebben we deze opnieuw opgenomen).
Karl Penta's boek leest als een SAS nonfiction. Het verhaal is spannend, de stijl
meeslepend, de gebeurtenissen dramatisch. Ghost writer Mike Ridley houdt er de
vaart in, je leest het boek in één ruk uit. Het is een autobiografisch relaas van de
periode die Penta heeft doorgebracht in Oost-Suriname en Frans Guyana, als huurling,
later vertrouweling en militair adviseur van Ronnie Brunswijk in de eerste jaren van
de operaties van het Jungle Commando tegen Surinames militaire bewind en de
Surinaamse strijdkrachten tot aan het Kourou-ackkoord. Het relaas is daarnaast een
interessant document, in feite een analytisch half-product voor onderzoekers en
journalisten die zich in de turbulente 15 Surinaamse jaren tussen 1980 en 1995 willen
verdiepen.
Penta's carriere als ingehuurde vrijheidsstrijder begint wanneer hij reageert opeen
advertentie in de International Herald Tribune: ‘MEN WANTED. Ex-military
personnel to work abroad.’ Een ‘Mister John’, later in het boek ‘George Baker’
genoemd, is directeur van de Ansus Foundation, c/o Amro Bank en eigenaar van een
bar even buiten de Amsterdamse rode buurt. Deze financier van een groep huurlingen
die via de Ansus Foundation wordt aangetrokken en betaald is een Surinaamse
Nederlander die ‘iets voor Suriname wil doen’; hij blijkt halverwege het boek door
Ronnie Brunswijk de rol van toekomstig president van Suriname te zijn toebedacht.
Hij trekt zich als financier terug wanneer Brunswijk door anderen uit Nederland
gefinancierd wordt.
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De financiering wordt onder meer overgenomen door Paul (waarschijnlijk
Soemoehardjo, D.K.) in Rotterdam, een prominent lid van het Surinaams verzet in
Nederland.
Penta beschrijft met veel intrigerende details verschillende reizen om buitenlands
personeel naar Langetabbetje en Stoelmanseiland te vervoeren, wapens aan te kopen
in Europa en Brazilië, zelfgemaakte mijnen, en projectielen te vervaardigen,
vliegtuigen te kapen in Suriname, slag te leveren met eenheden van het Surinaamse
leger en in het algemeen guerrilla-operaties uit te voeren. Het wordt daarbij duidelijk
dat de huurlingen in een dubbelrol zijn opgetreden: als trainer van de goeddeels
ongetrainde Marrons die tot het Jungle Commando. (JC) behoorden en als planner
van de meeste militaire operaties. Het JC was niet bepaald het equivalent van een
regulier opererend leger met vaste discipline. De losse verzameling bijeengebrachte
jongens met wapens die het JC vormen worden beschreven als loyaal aan Brunswijk,
sterk beïnvloed door winti-ceremoniën, wisi en zwarte magie, met een overmatige
voorkeur voor drugs en drank. Penta benadrukt de hoeveelheid tijd besteed aan
ceremoniën rond ‘Voodoo-altaren’, waar in ontbinding verkerende hoofden, harten
en andere ledematen van gedode tegenstanders in water worden bewaard voor
beschermende ceremoniën. Hij beschrijft half geamuseerd en half geërgerd de talloze
buy's, fettie-obia's, tapu's en andere amuletten, en de vele dansfestijnen voor en na
de operaties. Daarmee wordt hij - ongewild - een antropologisch observant.
Penta eist de credits op voor de strategische veranderingen in het optreden van het
Jungle Commando: van ad hoc overvallen en operaties tot systematische acties gericht
op het verbreken van de verbindingen van Suriname met Frans Guyana, op het
verstoren van de electriciteitsvoorziening van Paramaribo, op het verlammen van de
banxietexport vanuit Moengo, etc. Hij is daarbij niet de enige actor: er waren andere
huurlingen, er was een ‘Nederlandse luitenant’ op Stoelmanseiland aanwezig, later
komen er allerlei avonturiers langs en verschillende Franse inlichtingendiensten
traden op als monitor en als verholen helper. De hotels The Star (met een Surinaamse
eigenaar) en Toucan (eveneens met een Surinaamse eigenaar) waren habituele
ontmoetingsplaatsen. Na een arrestatie op weg naar Cayenne treden de Fransen op
met onverholen sympathie: Penta en zijn kameraden worden na een amicaal verhoor
op het vliegtuig naar Parijs gezet en krijgen van de Sureté in Frankrijk een business
class ticket naar Londen. Later voorziet een van de Franse veiligheidsdiensten hem
van periodieke informatie over Bouterses inflitranten, voorgenomen operaties van
het Surinamese leger en de vele dubbelspelposities van de diverse actoren. Op een
bepaald moment zijn er in de hotels Toucan en The Star zowel Surinaams-Nederlandse
politici, Franse gendarmerie,
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Franse intelligence, Miami-Cubanen, vertegenwoordigers van het State Department,
Belgische huurlingen, Nederlandse MID-ers en Surinaamse officials vanuit het
Consulaat-Generaal in Cayenne aanwezig om vooral elkaar te bespioneren. Op een
gegeven ogenblik had de Surinaams-Nederlandse financierende gemeenschap zelfs
het plan opgevat Raymond Westerling als adviseur naar Suriname te zenden als
adviseur voor de Jungle Commando's. Penta spreekt met hem een aantal uren op een
flat in Rotterdam. Als Westerling hem vraagt wat het macro-plan van Brunswijk is
schrijft Penta droogjes op, ‘I had to explain to him that Mr. Brunswijk's overall plan
involved girlfriends and video games’ (p. 253). Ook Robert Brown, uitgever van
Soldier of Fortune, bezoekt Stoelmans eiland met een donatie aan equipment en
uniformen, en zelfs een miniatuur veldhospitaal. Penta wordt door de Franse
intelligence in de gelegenheid gesteld, op Frans grondgebied projectielen en mijnen
te vervaardigen voor aanvallen op Surinaamse eenheden. Overigens blijkt later dat
Brunswijk de meeste projectielen op Stoelmanseiland heeft laten ontploffen om
indruk te maken op een groepje vriendinnen. In ieder geval wordt duidelijk dat Frans
Guyana het territorium was waar de meeste operaties werden voorbereid en waar de
meeste onderhandelingen plaatsvonden, soms onder het toeziend oog van de Fransen,
soms mede gemonitord door het Surinaamse Consulaat-Generaal. Engelse,
Amerikaanse, Belgische, Zuidafrikaanse huurlingen kwamen en gingen, ook al gaat
het niet om enorme aantallen. Penta's meest waarschijnlijke tweede broodheer was
intussen een van de Franse veiligheidsdiensten geworden.
Penta beschrijft ook de desintegratie in verschillende facties van het Jungle
Commando, de onderlinge intrigues, de dubbele en driedubbele loyaliteiten en
wisselende allianties, het geldgebrek dat tot onregelmatige betalingen voor de
huurlingen en het opschorten van militaire acties leidde, de bemoeienissen van
Surinaamse politici uit Paramaribo en uit Nederland, meestal op Frans Guyanees
grondgebied, maar soms ook in flats en in bars in Nederland.
Al met al is het een ontnuchterend relaas van een teleurgesteld observerend
participant. Maar dat doet niets af van de scherpte van zijn observaties, zijn
afstandelijke ooggetuigenverslag van intrigues, double crossings en guerrilla-acties
en de bitterheid van zijn slotwoord: ‘Sad to say, all was not what it seemed. The
Kourou Agreement was a sham that covered up the fact that Bouterse and Ronnie
were doing drug deals together that were a damn sight more lucrative than waging
war.’ (p. 280).
Penta wordt in zijn beschrijvingen niet gehinderd door bescheidenheid: ‘Zijn’
acties hebben tenslotte Bouterses val ingeluid, ‘zijn’ acties hebben geleid tot het
Kourou-akkoord. Op de kafttekst staat nogal ronkerig geschreven ‘Karl Penta is the
only men ever to cripple a government singlehandedly’. Dat is
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een prestatie die sinds de dagen van Alexander de Grote niet meer is herhaald. A
Mercenary's Tale is een boek van een scherpzinnig soldaat die een uitvergrote episode
beschrijft in de complexe periode van de overgang van militair regiem naar
burgerregering en de gevarieerde fronten in het binnenlands conflict. De
onderhandelingen tussen Bouterse en de oude partijen over de weg naar democratie
waren overigens al langere tijd voor het uitbreken van het Brunswijk-conflict aan de
gang en na het Kourou-akkoord werd de oorlog voortgezet op andere fronten met
andere guerrilla- en paramilitaire eenheden. Overigens blijft Penta's boek een aanrader.
Dirk Kruijt

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur,
band I 1596-1957; band II 1957-2000, Breda: Uitgeverij De Geus 2003.
ISBN 90 445 0277 8, 1396 pp., prijs €125,00.
Na de proefschriftuitgave van Michiel van Kempens geschiedenis van de Surinaamse
literatuur, besproken in het vorige nummer van Oso, is er in bewonderenswaardige
korte tijd een handelseditie verschenen die nogal wat wijzigingen ten opzichte van
het eerste werk heeft ondergaan. Dat beide uitgaven dezelfde titel voeren is dan ook
niet zo handig. De voor de proefschrifteditie noodzakelijk geachte theoretische
beschouwingen zijn in deze uitgave terecht geheel achterwege gebleven. De
vrijgekomen ruimte is nu gebruikt voor een aanvulling voor de jaren na de
onafhankelijkheid tot 2000. Met bijna 300 pagina's is dit laatste hoofdstuk trouwens
een boek op zich geworden, reden om opnieuw in Oso aandacht aan deze
literatuurgeschiedenis te schenken. Uitgever De Geus heeft er dank zij enkele subsidies
een prestigieuze uitgave op bijna A-4 formaat van kunnen maken, gebonden met een
hard kaft en rijk geïllustreerd. Twee dikke delen met in totaal nagenoeg 1400
dichtbedrukte pagina's gepresenteerd in een cassette maken de eerste integrale
literatuurgeschiedenis van Suriname tot een luxe uitgave die er visueel zijn mag.
Aanpak en opzet van het laatste hoofdstuk ‘Ik sta met beide benen op de grond
maar anders’ komen overeen met de vorige hoofdstukken. De literatuur wordt
gecontextualiseerd door politiek-economische, demografische paragrafen, gegevens
over culturele oriëntatie en organisatie en over taalpolitiek. Vervolgens wordt met
de uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken, kranten en literaire tijdschriften, gegevens
over het leespubliek en leesverenigingen, over de schrijverspositie en
schrijversorganisaties, over literaire prijzen, kortom het literaire circus van en rondom
het boek, de literaire institutie in
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kaart gebracht, waarbij Van Kempen met name uitgebreid op het toneelwezen ingaat.
In dit hoofdstuk over het recente verleden brengt Van Kempen consequent een
tweedeling aan tussen het Surinaamse circuit en het Surinaams-Nederlandse literaire
wereldje. Er ontstond na 1975 een steeds dieper wordende kloof tussen deze twee
‘soorten’ Surinaamse literatuur: die in het land zelf en die in de diaspora, die
gaandeweg minder diaspora - en minder Surinaams - werd.
Wat impliciet duidelijk wordt is daarbij de desastreuze ontwikkeling van het
literair-culturele leven na de militaire coup in 1980 en de daarop volgende dictatuur,
vooral na de decembermoorden en de burgeroorlog. De economische malaise en de
politieke repressie, de censuur en de zelfcensuur verlamden het literaire leven
jarenlang, uiteraard veel sterker in Suriname dan voor de auteurs die in Nederland
woonden en schreven.
De afdeling teksten wordt ingedeeld volgens de verschillende talen van het land
en volgens de teksten in Suriname zelf en de in Nederland geschreven en
gepubliceerde teksten. Daarbij weidt Van Kempen uit over teksten in het Sranan en
Nederlands, de literaire ontwikkeling van het Sarnámi, over het Javaans als literaire
taal en over de inheemse talen.
Enig telwerk leert dat het Sranan en het Nederlands in Suriname slechts iets meer
dan de helft van de ruimte toebedeeld krijgen vergeleken met de teksten die in die
talen in Nederland verschenen, wat de gedachte bevestigt dat de belangrijkste auteurs
naar Nederland trokken. Er wordt wel eens opgemerkt dat niet Port of Spain, Kingston
of Bridgetown, maar Londen en Toronto de literaire hoofdstad van de West-Indies
zijn. Voor Surinaamse auteurs is Amsterdam kennelijk het belangrijkst.
Waarom Van Kempen steeds Sranan en Nederlands samenvoegt en Sarnámi apart
vermeldt is me niet helemaal duidelijk. Er zijn toch ook auteurs die in het Sarnámi
én het Nederlands schrijven? Opmerkelijk genoeg is het Sarnámi kwantitatief in
Nederland een veel belangrijker literaire taal dan in Suriname zelf. Maar dat komt
ook omdat auteurs als Chitra Gajadin en Cándani en anderen hier zijn opgenomen
terwijl dezen toch ook veel in het Nederlands schrijven.
Zoals in de vorige hoofdstukken, zo geeft Van Kempen ook in dit laatste hoofdstuk
een aantal profielen met bespreking van leven en werk van de belangrijkste auteurs
en een aantal close-ups waarin details belicht worden. Als de profielomvang
maatgevend voor het belang van de besproken auteurs zou zijn, dan spannen Cynthia
McLeod, Edgar Cairo, Astrid H. Roemer en Hugo Pos de kroon. De overigen moeten
het met minder doen, vaak zelfs met niet meer dan een alinea in een algemene
paragraaf. Een literatuurgeschiede-
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nis heeft nu eenmaal canoniserende invloed of de al dan niet uitgebreid vermelde
auteurs leuk zullen vinden of niet.
Voor de volgorde van de profielen golden kennelijk de publicatiedata. Hugo Pos
die zijn verhalen en kwatrijnen pas zo laat publiceerde wordt begrijpelijkerwijze dus
in het laatste hoofdstuk vermeld. Maar daardoor komt ook M.Th. Hijlaard nu pas
aan bod, terwijl hij nog in de 19de eeuw geboren werd en hij over het leven in
Suriname rond 1900 schreef in een stijl die ook niet bepaald van na 1975 is.
Periodisering en literaire generaties blijven problemen opleveren in de literaire
geschiedschrijving.
Van groter belang is echter mijn bezwaar tegen onevenwichtigheden in de profielen,
waarbij Van Kempen kennelijk moest koersen op eigen vroeger kritisch werk en
bovendien sterk afhankelijk was van beschikbaar materiaal van overige recensenten
en artikelenschrijvers. Profielen en close-ups gaan steeds vergezeld van een beknopte
en selectieve literatuuropgave. Waar mogelijk steunt Van Kempen op de mening van
anderen, door hun standpunten bij te vallen maar ook - en vaker - te kritiseren.
Wanneer receptiemateriaal ontbreekt, geeft Van Kempen unverfroren zijn eigen
opinie in het positieve dan wel negatieve. Daarmee staat de literair-historicus Michiel
van Kempen in dit laatste hoofdstuk zijn stoel steeds veelvuldiger af aan de
literair-criticus Michiel van Kempen. Met deze heel persoonlijke oordelen is ‘een’
geschiedenis van de Surinaamse literatuur ook ‘zijn’ geschiedenis geworden. Onder
het kennelijke motto dat goed nieuws geen nieuws is citeert Michiel van Kempen
nogal gretig negatieve beoordelingen of kritiseert positieve beoordelingen van anderen.
Maar als hij auteurs en hun werken goed vindt, verkondigt hij hun lof met verve in
prachtig gevonden superlatieven. Dat Van Kempen er een eigen persoonlijke canon
op na houdt is wel duidelijk. Daar maakt hij ook geen enkel probleem van. Het is
zelfs zijn uitgangspunt, getuige het motto van Salman Rushdie, waarvan het slot
luidt: ‘Wie zijn vermogen tot oordelen opgeeft, verliest zijn vermogen tot nadenken.’
Michiel van Kempen stelt in de paragraaf ‘literatuurkritiek’ de empatische en de
analytisch kritisch-beoordelende kritiek tegenover elkaar. Waar de eerste benadering
uitgaat van het ‘laat duizend bloemen bloeien’-idee, weet de tweede dat zachte
heelmeesters stinkende wonden maken. Ik denk dat er ook nog wel een tussenweg
bestaat, waarbij een criticus na zich zo veel en zo ver mogelijk in een literair werk
ingeleefd te hebben, vervolgens tóch een kritisch oordeel weet te formuleren. Wel
is Van Kempen hier een wat mildere criticus dan ooit in de Ware Tijd-Literair en in
de Weekkrant Suriname.
Over Cynthia McLeod schrijft hij nu: ‘Eind jaren '90 kreeg Cynthia McLeod twee
collega-auteurs naast zich die in de Surinaamse geschiedenis hun inspiratie vonden
en voor wie bijna hetzelfde gold: Clark Accord en John de Bye.
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Alledrie populariseerden ze de Surinaamse geschiedenis, maar Cynthia McLeod gaf
daartoe de opmaat en bleek het uiteindelijk het beste te doen. En dat is geen geringe
verdienste.’ Na twee vegen uit de pan klinkt deze slotzin wel heel anders dan het
gewraakte slotzinnetje uit de recensie over Hoe duur was de suiker ‘de roman van
Cynthia McLeod is geen literatuur’ (DWTL, 19 maart 1988).
Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur wordt afgesloten met een hoofdstuk
over kinder- en jeugdliteratuur die nu dus een volwaardige plaats in een
literatuurgeschiedenis inneemt.
Na een bibliografie van meer dan 100 pagina's wordt de geschiedenis afgesloten
met een uitgebreid personen- en titelregister, die in de dissertatie nog ontbraken.
Deze registers maken van de literatuurgeschiedenis naast een leesboek ook een
naslagwerk van betekenis, te meer omdat op de pagina's zélf steeds aantekeningen
en literatuurverwijzingen zijn afgedrukt.
Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur is in geen enkel opzicht een
goedkoop boek geworden, niet inhoudelijk, niet in de uitvoering en ook niet in de
aanschafprijs ondanks subsidie van vijf instanties. Maar wat is duur? Voor een
dergeltjke uitgave en dit monnikenwerk? Het is zonder meer noodzakelijk voor ieder
in de Surinaamse literatuur geïnteresseerde dit boek, deze twee dikke delen te kopen.
Ik zou zeggen: koop het nú, vóór het als collectors item onbetaalbaar wordt.
Wim Rutgers

Bernardo Ashetu, Marcel en andere gedichten, met een nawoord doot
Chandra van Binnendijk, Paramaribo: Uitgeverij Okopipi 2002. ISBN
99914 64 07 7, 32 pp.
In het tweede deel van Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (2003) wijdt
Michiel van Kempen een uitgebreid ‘profiel’ aan leven en werk van de dichter
Bernardo Ashetu (1929-1982), een tot nu toe nauwelijks bekende auteur uit de jaren
'60 van de vorige eeuw. Hendrik George van Ommeren, zoals de dichter bij de
burgerlijke stand in Suriname heette, bezocht de ULO in Paramaribo en werkte als
stuurmansleerling en telegrafist in de jaren '50 op de grote vaart, waardoor hij onder
meer Japan, India, het Caraïbische gebied, Brazilië en Afrikaanse landen bereisde.
Ashetu debuteerde in de door de Curaçaoënaars Cola Debrot en Henk Dennert
geredigeerde en bij De Bezige Bij zeer onregelmatig verschijnende Antilliaanse
Cahiers, in welk tijdschrift in 1962 eveneens de omvangrijke bundel Yanacuna werd
gepubliceerd. Tot zover Michiel van Kempen, die later ook

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

364
ontdekte dat Ashetu na deze bundel niet zweeg, zoals algemeen verondersteld werd,
maar zijn talrijke verzen niet meer publiceerde. In totaal liet Van Ommeren nog 29
schriften met gedichten na, waaruit nu door Michiel van Kempen voor uitgeverij
Okopipi een beperkte keuze van 21 gedichten uit 16 van deze ongepubliceerde bundels
is gemaakt onder de summiere titel Marcel en andere gedichten, uitgeleid door
Chandra van Binnendijk.
Bernardo Ashetu gold tot nu toe bij de weinige kenners van zijn werk als een
buitenbeentje in de Surinaamse letteren. In de Encyclopedie schreef Eva Essed zelfs
dat de auteur wellicht eerder tot de Antilliaanse dan tot de Surinaamse letterkunde
kon worden gerekend. Pas met deze bundel Marcel en andere gedichten presenteert
Okopipi de dichter in zijn geboorteland, twintig jaar ná zijn overlijden, aldus Chandra
van Binnendijk in haar nawoord.
Michiel van Kempen benadrukte al eerder in enkele in diverse tijdschriften
verschenen artikelen over deze onbekende dichter en opnieuw in zijn dissertatie als reactie - het Surinaamse karakter van de gedichten en hun thematiek. Hij
beargumenteerde dat met behulp van de keuze van het pseudoniem, met de bundeltitel
Yanacuna en door middel van de interpretatie van enkele gedichten. Het woord
‘Suriname’ blijkt nergens in de gedichten voor te komen, maar je hoeft natuurlijk
ook niet steeds ‘Suriname, o Suriname’ te roepen om toch door en door Surinaamse
poëzie te kunnen schrijven.
Dat Ashetu niet meer publiceerde na Yanacuna en 30 bundels in de kast liet liggen
zou het gevolg zijn van een conflict met de autoritaire vader, een conflict dat zich
toespitste op de culturele oriëntatie op Europa of op Afrika, Suriname en het
Caraïbische gebied.
Identiteit en culturele tweeslachtigheid, ontheemding en vervreemding,
getransformeerd tot de particuliere Ashetu-wereld, zo karakteriseert Chandra van
Binnendijk de dichter en diens thematiek. Poëzie is voor Ashetu zowel troost als
levensvervulling. Woordkarigheid en concentratie maken de poëzie van deze stille
in zichzelf gekeerde eenling tot echte ‘dicht’kunst.

Anders
Anir strandde
op een
drooggelopen zee.
twee uitgebeten
ogen in een
omgeslagen sloep
troffen hem en
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hij werd anders
naast een broze
schelp op een
drooggelopen zee
vol roepende vogels.

Omdat de samensteller en uitgever ervoor hebben gekozen in ‘Marcel’ gedichten op
te nemen uit niet minder dan 16 verschillende geschreven bundeltjes, ligt de nadruk
noodzakelijkerwijs op elk gedicht apart en valt er nergens enig overkoepelend
bundelthema te destilleren. Ook een mogelijke bundelcompositie zoals Bernardo
Ashetu die zelf met zijn talrijke schriftjes misschien voor ogen heeft gehad is voor
de lezer van Marcel en andere gedichten evenmin te achterhalen. De lezer moet het
met een aantal momentopnamen doen als eerste kennismaking met al dat
ongepubliceerde werk. Daarom lijkt het dringend noodzakelijk om de bundels
integraal te publiceren, anders zou samensteller Michiel van Kempen de enige zijn
én blijven die een totaaloverzicht op het nu zo omvangrijk gebleken oeuvre van
Hendrik George van Ommeren heeft. Tot slot kan nog opgemerkt worden dat Okopipi
een heel gelukkige hand heeft gehad in de keuze van een prachtige omslagfoto die
de sfeer van de gedichten treffend verbeeldt.
Wim Rutgers

Anja van Heelsum & Eske Voorthuysen, Surinaamse organisaties in
Nederland - een netwerkanalyse, Amsterdam: Uitgeverij Aksant 2002.
ISBN 90 5260 065 1, 60 pp., prijs €6,80.
In dit boekje wordt een weergave gegeven van Surinaamse organisaties in Nederland.
Het is het derde onderzoek naar netwerkanalyses van migrantenorganisaties op
landelijk niveau. Eerder verschenen Turkse organisaties in Nederland en Marokkaanse
organisaties in Nederland, waar Anja van Heelsum overigens ook de (mede) auteur
van is.
Een netwerkanalyse is een methode die inzicht biedt in relaties tussen personen
of organisaties. In dit geval gaat het dus om Surinaamse organisaties. Het doel van
het onderzoek is een beeld te schetsen van de Surinaamse gemeenschap, zoals die
naar voren komt via haar organisaties. Volgens de auteurs kan de verkregen informatie
worden gebruikt in de communicatie met en het geven van voorlichting ten behoeve
van de Surinaamse gemeenschap. Vragen die aan de orde komen zijn: Welke
organisaties hebben contacten met elkaar? En wat
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zijn de centrale organisaties (en daarmee personen) binnen dat netwerk? Om te meten
welke organisaties contact met elkaar hebben wordt nagegaan van welke organisaties
één bepaalde persoon bestuurslid is, terwijl tevens wordt gekeken naar het aantal
organisaties waarvan deze persoon bestuurslid is. Na een beschrijving van de
dataverzameling en hoe een netwerkanalyse in elkaar steekt volgt een analyse van
het aantal en type organisaties. Bij de beschrijving van de dataverzameling moet wel
opgemerkt worden dat in de aannames om de data re verzamelen heel goed fouten
kunnen sluipen. In de bijlage aan het eind van het boekje wordt ingegaan op mogelijke
bronnen van fouten, zoals het spellen van namen van personen of organisaties en
veroudering van de informatie van de Kamers van Koophandel.
Uit de resultaten blijkt dat de diversiteit van de Surinaamse bevolking zijn weerslag
heeft op het type Surinaamse organisaties in Nederland. Er valt onderscheid te maken
tussen Creoolse, Hindostaanse, Javaanse, Indiaanse en Marron-organisaties. De lange
namen van sommige organisaties vertragen het lezen soms, bijvoorbeeld stichting
Shri Sanatan Dharm Widwat Parishad Nederland of Hindoe Organisatie voor
Ontwikkeling en Samenwerking Op Karmavadis Sanatan Dharma Grondslag. Handig
is de vermelding van de (beschikbare) webadressen voor het geval je meer informatie
over de betreffende organisatie wilt inwinnen.
Er zijn 710 Surinaamse organisaties betrokken bij de (landelijke) netwerkanalyse.
Van deze 710 hebben 374 organisaties geen contacten met andere Surinaamse
organisaties, dat wil zeggen dat zij geen bestuursleden hebben die tevens in een
andere organisatie werkzaam zijn. Het kan dus heel goed mogelijk zijn dat er bij die
374 organisaties wel degelijk contacten bestaan met andere Surinaamse organisaties.
De overige 336 organisaties vormen 71 clusters van netwerken. Van de 71 clusters
zijn er 47 waarvan een bestuurslid in twee organisaties zitting heeft. De aandacht
moet goed bij de les worden gehouden om niet te verdwalen in de uitkomsten, maar
dat is bijna niet onvermijdelijk aangezien de hoeveelheid organisaties die betrokken
zijn bij dit onderzoek. Niet alle resultaten worden beschreven, maar wel de
belangrijkste, zoals onder andere de grootste cluster.
Prettig is de vergelijking die wordt gemaakt met de netwerkanalyses van Turkse
en Marokkaanse organisaties. De uitkomsten van het Surinaamse onderzoek maken
namelijk nieuwsgierig naar de resultaten van de Turkse en Marokkaanse
netwerkanalyses.
De conclusie aan het einde van het boek dat de organisaties die zich centraal in
het netwerk bevinden qua voorlichting het grootste bereik zullen hebben, vind ik wat
kort door de bocht. Hierbij had meer uitleg gemogen. Verder is het boekje interessant
om te lezen, vooral ook vanwege de heldere teksten.
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Het is een wetenschappelijk, onderzoek, maar gelukkig niet al te ingewikkeld
geschreven, zodat een ieder het kan lezen en begrijpen (en dus niet alleen
wetenschappers). Het boekje is verder, denk ik, vooral interessant voor mensen die
geïnteresseerd zijn in Suriname en/of organisaties op multicultureel gebied. Het
boekje kan mede door de postadressen en webadressen, die zijn aangegeven in de
bijlagen, als een naslagwerk beschouwd worden van Surinaamse organisaties in
Nederland.
Ramona Stigter

Rosemarijn Hoefte & Clazien Medendorp, Suriname, gezichten, typen en
costumen naar de natuur geteekend door Arnold Borret, Leiden, KITLV
Uitgeverij 2003. ISBN 90 6718 211 7, 180 pp. oblong formaat, prijs: €39,90.
Suriname, gezichten, typen en costumen: naar de natuur geteekend door Arnold
Borret is een gezamenlijke uitgave van Rosemarijn Hoefte en Clazien Medendorp.
Met ‘gezichten’ worden hier landschappen bedoeld; ‘typen’ en ‘costumen’ zijn
omschrijvingen die Borret gebruikt voor zijn vele figuurstudies.
Borret had al rekening gehouden met de uitgave van zijn werk. Hij ontwierp een
omslag, een titelblad en de inhoudsopgave. Alle drie zijn opgenomen in deze uitgave.
Hoefte en Medendorp hebben het omslagontwerp van Arnold Borret in ere gehouden.
De omslag beschrijft Medendorp aldus: ‘De tekening laat een album zien in oblong
formaat, gedragen door vier figuurtjes. Het is een klassiek thema, we kennen beelden
van de vier jaargetijden, vier winden; hier zijn het vier Creolen, twee mannen en
twee vrouwen. Een van de figuurtjes probeert het zware album op zijn rug te nemen
en verliest daarbij zijn hoed. Een tweede zet zich schrap om mee te tillen, de derde
wordt bijna verpletterd door het gewicht van het boek en de vierde houdt het album
een stukje voor ons open zodat we alvast een kijkje kunnen nemen. We zien een
landschap en drie kleine figuurstudies. Op de rug van het album staan de titel
Suriname 1878-1882 en de initialen AB.’ Rechtsonderaan op de originele omslag
zijn nog een stuk of vier kleurig geklede vrouwenfiguren uit het album toegevoegd
om deze uitgave te verfraaien.
Eigenlijk hebben Hoefte en Medendorp een geannoteerde catalogus geschreven
bij de tentoonstellling in het Scheepvaart museum te Amsterdam die dezelfde titel
draagt als het boek. Het is een mooie uitgave geworden die alleszins de moeite waard
is, zowel in kunstzinnig als in sociaal-historisch opzicht. Voor de Surinaamse
geschiedenis zijn de tekeningen en aquarellen van Borret van grote waarde. Ze geven
informatie over het leven van de gewone men-
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sen. De biografische gegevens van Arnold Borret staan op het conto van Rosemarijn
Hoefte, terwijl Clazien Medendorp de bespreking van het artistieke oevre verzorgd.
Het derde deel van het boek doet dienst als catalogus.
Arnold Borret was geen kunstenaar van beroep. Hij werd op 28 oktober 1848 in
een conservatief rooms-katholiek juristengezin in Maastricht geboren en koos
hetzelfde beroep als zijn vader. In het biografische deel geeft Hoefte een kijkje in de
keuken van huize Borret. Ze verwijst naar het feit dat veel familieleden artistieke
talenten hadden. Elke avond kreeg Arnold tekenles van zijn vader. Een andere
bijzonderheid in het gezin Borret was de meertalige opvoeding. Op maandag en
dinsdag werd Frans gesproken, woensdag en donderdag waren gereserveerd voor
Engels, vrijdag en zaterdag werd Duits gesproken en zondag tenslotte gewoon
Nederlands.
De Borrets hadden generaties lang juristen en geestelijken voortgebracht. Arnold
twijfelde lange tijd of hij wel of niet priester zou worden. Deze twijfel leidde ertoe
dat hij eerst jurist werd. In die hoedanigheid werd hij als griffier van het Hof van
Justitie in Paramaribo aangesteld. Hij vertrok op 7 mei 1878 uit St. Nazaire (Frankrijk)
en kwam op 27 mei 1878 in Suriname aan. Vrijwel onmiddellijk na zijn inscheping
begon hij aan een getekende documentatie van zijn reis. Zijn artistieke periode zou
5 jaar duren. In 1883 deed hij zijn intrede in de congregatie van de paters
redemptoristen. Echter voordat hij tot priester gewijd werd, stuurde Arnold zijn
tekeningen en aquarellen op naar zijn broer Theodoor. Arnold Borret overleed in
1888 in Paramaribo. Drieentwintig jaar na zijn overlijden, werd in 1911 zijn artistieke
nalatenschap in haar geheel aan het KITLV geschonken. Theodoor Borret had zich
gehouden aan de wens van zijn broer om diens tekeningen en aquarellen bij elkaar
te houden.
De pen- en potloodtekeneningen en aquarellen van Arnold Borret zijn de neerslag
van de overweldigende indruk die de natuur en de mensen in Suriname op hem
gemaakt hebben. Niet de plantages, maar de ongetemde natuur boeiden hem. Heel
bijzonder zijn de tekeningen die de leprozerie Batavia als onderwerp hebben. Arnold
Borret wilde als priester in de voetsporen treden van pater Donders. Hem werd echter
een ander werkgebied toegewezen.
Op de conservatieve rooms-katholieke Borret gaat van de zeer kleurig geklede
bevolking ook iets ongeremds uit. Zij gaan blootvoets en dragen van alles mee op
het hoofd. De anatomische verhoudingen van de afgebeelde mensen kloppen soms
niet, maar datgene wat Borret wilde uitdrukken komt zeker over, maakt Medendorp
ons duidelijk. In de bespreking van het oevre van Arnold Borret maakt Medendorp
een indeling in vier paragrafen: landschappen (‘gezichten’), figuurstudies (‘typen’
en ‘costumen’), een tijdsbeeld en een tot slot. Medendorps indeling geeft houvast
bij het bekijken van de in de cata-
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logus gepresenteerde tekeningen en aquarellen. Waarom de onderwerpen ‘Kerk en
kathedraal’ en ‘Livorno’ waar geen enkele figuuur te ontdekken valt onder de
paragraaf ‘figuurstudies’ terecht gekomen zijn, heb ik niet kunnen achterhalen. Een
enkele opmerking die ik graag zou hebben willen lezen in de tekst is het feit dat op
alle tekeningen iedereen blootsvoets gaat, behalve de dokter van leprozerie Batavia
(tekening 20). De tekeningen van leprozerie Batavia geven een idee hoe de melaatsen
leefden. Op een agaveplant bijvoorbeeld hangt de was te drogen. Tussen twee hutten
staat op een houtvuur een pot te pruttelen.
De krachtige potloodlijnen van de originele tekeningen zijn helaas niet te zien op
de reprodcties. Op tekening 31 ‘Plantage Livorno’ bijvoorbeeld is op de
tentoonstelling goed te zien dat Borret met kracht de schaduw in de bast van de boom
kerfde. Op de reproductie zijn deze krachttoeren helaas niet te zien., maar dat neemt
niet weg dat de sfeer van de tekening duidelijk overkomt. De uitgave is goed verzorgd.
De kleuren zijn prachtig.
Sylvia M. Gooswit

Surinaamse kinderen schrijven met Thea Doelwijt, En toen en toen en
toen. Spelen met woorden. Lezen, schrijven en tekenen met kinderen in
Suriname, samengesteld door Thea Doelwijt, 2002.
‘Er was eens een oude schrijfster, die heel lang in Suriname had gewoond.
Daar had zij een heleboel verhalen geschreven en liedjes en toneelstukken.
En toen?’
Bovenstaande regels vormen het begin van het boek En toen en toen en toen. Spelen
met woorden. Lezen, schrijven en tekenen met kinderen in Suriname, dat in 2002
werd samengesteld door Thea Doelwijt.
In 2002 verbleef Thea Doelwijt drie maanden in Suriname als ‘writer in residence’,
uitgezonden door het Nederlands literair productie- en vertalingenfonds in Amsterdam.
In die periode viel het derde kinderboekenfestival in Paramaribo, een jaarlijks
terugkerend groots evenement georganiseerd door de Stichting Projecten
Protestants-Christelijk Onderwijs. Het thema van het festival van 2002, ‘spelen met
woorden’, is Thea Doelwijt op het lijf geschreven en ze werkte dan ook enthousiast
mee aan de concretisering van de ideeën. Tijdens het festival hield ze schrijfworkshops
voor kinderen van 5de en 6de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 22

370
klassen van 12 lagere scholen uit Paramaribo, de districten en Nieuw-Nickerie.
Onvermoeibaar werkte ze, steeds weer met nieuwe groepen, in een ver hoekje van
het rumoerige Flamboyantpark. Ze vertelde een beetje over zichzelf of maakte een
gedichtje; en toen? Toen namen de kinderen het van haar over. Het boekje dat later
door de Stichting Projecten is uitgegeven en door Thea Doelwijt is samengesteld
heeft de structuur van deze workshops: afwisselend vragen, ideeën en opdrachten
van ‘de oude schrijfster’ en reacties van de kinderen in proza of poëzie. Waarover?
Over hun wensen voor de toekomst, over hun hobby's, over ruziemaken en reizen
en over de eventualiteit van een prijs in de lotto. Maar ook schreven ze over meer
sprookjesachtige en griezelige onderwerpen zoals dromen, dieren, Anansi en spoken.
Het boekje geeft een goed beeld van wat Surinaamse kinderen denken over
doodgewone onderwerpen en hoe ze fantaseren. We kunnen concluderen dat hun
wensen en opvattingen niet afwijken van die van kinderen in andere landen. ‘De
oude schrijfster’ is heel erg tevreden en laat dat aan het eind van het boekje merken;
‘... HEEL GOED! Zoveel kinderen in Suriname kunnen mij opvolgen...’
We zien in het boekje inderdaad het bewijs geleverd dat Surinaamse kinderen zich
heel spontaan schriftelijk kunnen uiten en een zeer positieve levensinstelling hebben.
In hun toekomstvisie maken ze duidelijk dat ze later een goed en welvarend leven
willen hebben en dat is hun goed recht, want velen schrijven dat ze hard willen
werken om geld te verdienen als verpleegster, als chef op Billiton, als stewardess of
als politie. Behalve voor kinderen en iedereen die zich kind voelt, is het boekje goed
leesvoer voor parlementariërs en regeerders. Die kunnen leren van de opvattingen
van kinderen over mens en maatschappij.
Met En toen en toen en toen pakt Thea Doelwijt de draad op van Mijn droomhuis
uit 1971. Toen verzamelde ze fragmenten uit opstellen van zesdeklassers in het kader
van een opstelwedstrijd, uitgeschreven door de firma Bruynzeel. Ook toen
verwoordden kinderen hun wensen en toekomstdromen, realistisch en fantastisch.
De afstand van 30 jaar tussen beide publicaties lijkt niet te bestaan: in een vrije sfeer,
zonder angst voor rode correcties leefden en leven kinderen zich zich uit met de pen!
De uitgave is redelijk goed verzorgd: een mooie, kleurige omslagtekening van
Rinaldo Klas, tussen de teksten humoristische zwart-wit tekeningetjes van leerlingen
van het Nola Hatterman Instituut en een functionele lay-out van Nancy Valies. Jammer
van de storende fouten in het saai geschreven voorwoord van de Stichting Projecten.
Els Moor
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Sidney W. Mintz en Richard Price, De geboorte van de
Afrikaans-Amerikaanse cultuur, KITLV Uitgeverij, Leiden 2003. ISBN
90 6718220 6, 88 pp.
Dit boek is oorspronkelijk in 1992 verschenen als The birth of
African-American culture: an anthropological perspective bij Beacon Press
in Boston.
Het essay dat de antropologen Sidney Mintz en Richard Price in 1972-1973 schreven
en in 1976 publiceerden, onder de titel An anthropological approach to the
Afro-American past: a Carribean perspective, is in korre tijd uitgegroeid tot een
klassieker binnen de Afrikaans-Amerikaanse studies. Met hun verhandeling wilden
de auteurs, die al de nodige faam hadden opgebouwd met eigen publicaties op dit
gebied, oproepen tot meer nuance in het onderzoek naar en de voorstellingen over
Afrikaans-Amerikaanse gemeenschappen en culturen. Wat oorspronkelijk bedoeld
was als een credo en een (methodische) inleiding, kreeg al snel de status van een
provocerende studie. Ondanks of dankzij de kritiek die Mintz en Price op het
oorspronkelijk betoog kregen, is hun opstel in 1992 - zonder noemenswaardige
wijzigingen, doch onder een nieuwe titel: The birth of African-American culture: an
anthropological perspective - opnieuw uitgegeven. Als zodanig fungeert het werk
tot op de dag van vandaag als welhaast onmisbaar lesmateriaal in het curriculum van
talloze Afrikaans-Amerikaanse en - Caraïbische cursussen en studies. Met dank aan
het KITLV bestaat er nu ook een Nederlandse vertaling. Het motief voor de vertaling
laat zich makkelijk raden. De programmatische boodschap van Mintz en Price vindt
nog steeds een groot (college)gehoor en vormt in die hoedanigheid een bron van
inspiratie voor medestanders én opponenten. Wat maakt dit essay zo boeiend en
schijnbaar actueel, dat het voortdurend wordt ge (re)presenteerd en een vertaling
waard is?
Voor academici en anderen geïnteresseerd in Afrikaans-Amerikaanse - en in het
bijzonder - Surinaamse geschiedenis, gemeenschap en cultuur, moge de strekking
van de boodschap én aanklacht van beide auteurs duidelijk zijn. Zij stoorden zich,
in het kort, aan de simplistische en ideologisch gevoede polarisaties, die toentertijd
de Afro-Amerikaanse studies beheersten. Het studiegebied bestond, kort gezegd, uit
voor- en tegenstanders van het bestaan van een ‘overgebrachte’ en voortlevende
Afrikaanse cultuur in de Nieuwe Wereld - door Mintz en Price Afrikaanse
continuïteiten genoemd. Vooral de voorstanders krijgen het in het betoog van de
auteurs flink te voorduren. Middels een kritische beschouwing van het
‘encountermodel’ ontkrachtten zij zowel het veronderstelde bestaan van een generiek,
homogeen West-Afrikaans cultureel erfgoed, dat in grote mate cultuur en
gemeenschap in de kolonies van de Amerikas gevormd zou hebben, als de aanname
dat kolonies of delen hiervan bevolkt zouden worden door Afrikaanse migranten uit
één bepaalde
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gemeenschap, ‘stam’ of cultuurgroep. Bovendien nemen ze stelling tegen het destijds
gangbare holistische, starre cultuurconcept, dat nauwelijks aandacht had voor
sociologische processen van continuïteit en discontinuïteit. Hiertegenover zetten de
antropologen het beeld van een bijzonder heterogene ‘massa’ Afrikaanse slaven, die
geografisch, etnisch, cultureel, linguïstisch en sociaal gezien verre van uniform was.
Ze betogen vervolgens dat de slaven vanuit deze diversiteit culturen creëerden met
onmiskenbaar eigen instituties, religieuze tradities, gebruiken, kunstvormen en
verwantschapsrelaties. Door mogelijk gedeelde ‘grammaticale principes’ en cognitieve
oriëntaties, maar meer nog door sociale interactie - óók met hun onderdrukkers - en
gedeelde ervaringen ontwikkelden de slaven, volgens Mintz en Price, al vanaf de
overtocht naar de Nieuwe Wereld een nieuwe ‘Afrikaans-Amerikaanse cultuur’.
Wat mij en wellicht anderen aanspreekt, is dat Mintz en Price met hun schrijven,
op basis van documentair materiaal maar ook behoorlijk wat speculatie (p. 57), tegen
heel wat heilige huisjes aangetrapt hebben - zelfs tegen dat van pionier Herskovits.
Bovendien sluit hun benadering aardig aan bij het huidige constructionistische,
antropologisch en sociaal-wetenschappelijk denken. De geboorte van de
Afrikaans-Amerikaanse cultuur is derhalve, wat mij betreft, een instructieve,
stimulerende ‘studie’ en verre van gedateerd. Maar ik vraag me af of studenten aan
de Nederlandse universiteiten niet genoeg uit de voeten hadden gekund met de
bestaande Engelstalige publicatie. De Nederlandse vertaling is inhoudelijk een exacte
kopie van de uitgave uit 1992. En hiermee heeft de uitgever, mijns inziens, een
enorme kans laten liggen. Het essay mag namelijk inmiddels een klassieker zijn,
onomstreden is het geenszins. Regelmatig verschijnen er publicaties, die trachten
aan te tonen dat de ‘Afrikaanse overblijfsels’ in de Amerika's hardnekkiger en
veelvuldiger zijn, dan Mintz en Price en (vooral?) de door hen in gang gezette canon
doen veronderstellen. Vanuit wetenschappelijke en activistische kringen blijven er
verongelijkte reacties komen op de benadering van Mintz en Price en hun vermeende
ontkenning van de Afrika-erfenis. Het hier en daar suggestieve en speculatieve
karakter van de argumentatie van de auteurs wordt hierbij voortdurend en niet altijd
onterecht ondervraagd. Een respons hierop zou meer dan welkom zijn. Mintz en
Price geven overigens zelf de lacunes aan in hun (hypothetische) beweringen en gaan
nog verder dan dat. Door de hele tekst heen geven ze ‘leeropdrachten’ en richtlijnen
voor mogelijk toekomstig onderzoek. In alle eerlijkheid erkennen ze (hiermee) dat
het door hun aangeboden ‘model’ zowel theoretische als empirische invulling behoeft.
Het is jammer dat de uitgever niet ingaat op deze handreiking. Zo zou het interessant
zijn om te kijken hoe het opgeleefde syncretisme-authenticiteit-debat, met zijn nadruk
op macht, agency en discours, aanhoudende controverses kan ver-
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zoenen of overstijgen. Ook de gevoerde ‘invention of tradition/culture’ en
identiteitsdiscussies zouden een aardige aanvulling kunnen bieden. Helaas vinden
we in de vertaling geen enkel gebaar in die richting.
De geboorte van de Afrikaans-Amerikaanse cultuur had een verrijking kunnen
zijn, wanneer het voorzien was van een nieuwe inleiding - door de auteur (s) zelf of
een andere deskundige op Afrikaans-Amerikaans gebied. Door het ontbreken van
een ‘huidige stand van zaken’ voorziet de vertaling vooral in een eventuele
popularisering van het werk. Dit laatste is overigens absoluut geen minpunt, zeker
gezien de hedendaagse context van revival, back-to-the-roots bewegingen en een
toenemend ‘Afrika-toerisme’, waar ook niet weinig Afrikaans-Surinamers hun deel
en/of interesse in hebben.
Yvon van der Pijl

Theo D'haen (red.), Europa buitengaats: Koloniale en postkoloniale
literaturen in Europese talen, Amsterdam: Bert Bakker 2002. ISBN 90
351 2397 2, 2 dln. 524 + 452 pp., prijs €31,50.
Europa buitengaats is een zeer ambitieus boek dat ‘een systematisch overzicht van
zowel de relevante’ (koloniale en postkoloniale) ‘Nederlandstalige als buitenlandse
literaturen’ (I, 13) wil bieden. Het bevat 29 stuk voor stuk bijzonder interessante
artikelen van verschillende auteurs die de literatuur of een bepaald aspect of bepaalde
periode daarvan behandelen over en van landen die ooit een koloniale relatie met
West-Europa hebben gehad. Hoewel de redacteur in zijn inleiding aangeeft zich toe
te spitsen op literatuur die rechtstreeks is verbonden met de West-Europese landen,
heb ik toch soms het gevoel dat door het samenbrengen van zoveel verschillende
‘literaturen’ niet alleen appels en peren worden vergeleken, maar dat er nu ook
sinaasappels, manjes en sapotilles in de mand zitten. Het begrip kolonie is immers
zeer ruim en bevat tenminste drie hoofdtypen: de kolonie waarbij de oorspronkelijke
bevolking onderworpen werd, maar waarbij de Europeanen slechts een tijdelijke
bestuurlijke bovenlaag vormden zoals in Azië en het grootste deel van Afrika; de
volksplanting van Europeanen die de oorspronkelijke bevolking uitroeiden of
marginaliserden (de gematigde gebieden van Noord- en Zuid-Amerika, Australië en
Nieuw-Zeeland); de plantagekolonie waar de Europeanen werkkrachten als slaven
of koelies naar toe brachten, maar waar het aantal Europeanen beperkt was (het
tropische deel van de Amerika's). Natuurlijk zijn er tussenvormen, maar was een
indeling naar kolonietype of regio niet meer verhelderend geweest dan een indeling
naar taal?
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Binnen elke groep hadden we dan misschien beter kunnen vergelijken dan nu. Alleen
de artikelen over Caraïbische (Aart G. Broek) en Afrikaanse literatuur in Europese
talen (Mineke Schipper) gaan van de regio uit en niet van de taal.
De meeste artikelschrijvers hebben weinig problemen met het begrip koloniale
literatuur, geschreven door Europeanen over de (voormalige) kolonie. Postkoloniaal
is een moeilijker begrip, dat verschillend wordt ingevuld. Soms ruim: alles wat door
de schrijvers uit vroegere koloniën wordt geschreven, waarbij staatkundige
onafhankelijkheid niet steeds de scheidslijn hoeft te zijn tussen koloniaal en
postkoloniaal. Soms beperkt: dat waarin de (vroegere) gekoloniseerde kritiek levert
op de kolonisator. Soms wel heel ruim: het is vreemd om publicaties van immigranten
die nooit gekoloniseerd zijn door het land waarin zij immigreerden en waar zij
publiceren, te rekenen tot postkoloniale literatuur. Zo heb ik in dit verband moeite
met het artikel van Ton Anbeek over Marokkaans-Nederlandse auteurs en met De
Aziatisch-Amerikaanse literatuur van Thora Hildring. In het hedendaagse Canada
waar veel schrijvers uit West-Indië en uit Azië wonen en publiceren, spreekt W.M.
Verhoeven over ‘een post-postkoloniale identiteit’ (I, 471). D'haen meent dat in
multiculturele samenlevingen zoals de V.S. etnische of minderheidsliteraturen in
dezelfde verhouding staan tot de dominante literatuur als de postkoloniale literaturen
tot de literatuur van het voormalig moederland. Zou het niet beter zijn geweest een
afzonderlijke bundel samen te stellen over migrantenliteraturen? Verbaasd heb ik
gekeken naar het artikel over Ierse literatuur (Joep Leerssen). De auteur geeft wel
aan dat in de literatuur over en uit Ierland overeenkomsten aan te wijzen zijn met
koloniale en postkoloniale literatuur, maar Ierland ligt nog steeds in Europa en kan
dus moeilijk ‘buitengaatse’ literatuur bezitten.
Het zou te ver voeren om elk artikel te bespreken. Wat is over de Surinaamse
literatuur geschreven? Michiel van Kempen (hoofdstuk 4) geeft aan de
Nederlands-koloniale literatuur over Suriname (ondertitel) de hoofdtitel ‘Van
grouwelijkcke monsters en kinderen gods’ wat in ieder geval een aardige typering
is van de fantastische reisverhalen uit de 17de eeuw en van de publicaties uit de hoek
van de zending en de missie. Daarnaast wordt ook de planterspoëzie uit de 18de
eeuw genoemd, en andere publicaties van Nederlandse schrijvers uit voornamelijk
de 20ste eeuw. Van Kempen heeft enkele onbekende en dikwijls heel curieuze
schrijfsels aan de vergetelheid ontrukt, maar zo beschreven dat we geen neiging
hebben om ons in de boeken zelf te verdiepen (Van Wesem, Ivans, Helmer). Maar
hij noemt ook Johan van der Walle en Tonko Tonckens van wie kort geleden werk
is herdrukt. In sommige gevallen, wanneer de auteurs hun werk in Suriname uitgeven
en voor een Surinaams publiek
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schrijven, kunnen we twijfelen of we met Surinaamse of met koloniale literatuur te
maken hebben. Tenslotte acht Van Kempen de thematiek van de romans van M.M.
Schoenmakers (De honderd bochten van de koningsarend en het drieluik
Stroomopwaarts en stroomafwaarts) de grenzen van Suriname verre overschrijdend,
waardoor we ons kunnen afvragen of we ‘in dit geval nog kunnen spreken van literair
werk dat behoort tot de “koloniale literatuur over de West”’ (I, 198).
In Hollandse hoovaardij, Moderne Surinaamse schrijvers over Nederland’
(hoofdstuk 5) gaat Jos de Roo na hoe de ‘Hollander’ getypeerd wordt door Albert
Helman, Leo Ferrier, Bea Vianen, Edgar Cairo, Astrid Roemer, Hugo Pos en Ellen
Ombre. Bij Helman beperkt hij zich tot Zuid-Zuid-West, waarin vooral de
onverschiligheid en liefdeloosheid van Nederland wordt aangeklaagd, en diens laatste
werk, Zomaar wat kinderen, waarbij behalve de liefdeloosheid ook discriminatie en
gebrek aan vaak de meest elementaire kennis over Suriname worden genoemd. Deze
klachten keren bij verschillende schrijvers terug. Daarnaast stelt het land, dat hun
dikwijls als een soort paradijs is voorgesteld, teleur. Ook overdreven zuinigheid en
gebrek aan hygiëne worden herhaaldelijk genoemd.
Ferrier komt in Çtman pas tijdens zijn studie in Nederland tot het definiëren van
zijn eigen identiteit. In zijn tweede roman, El Sisilobi of het basisonderzoek richt hij
zich vooral tegen de nieuwe (postkoloniale) machthebbers die de status quo willen
handhaven. Dit vinden we ook terug bij Bea Vianen, vooral in haar roman Strafhok
en bij Astrid Roemer. Van het uitgebreide werk van Edgar Cairo bespreekt De Roo
alleen diens Volkskrant-columns gebundeld in Ik ga dood om jullie hoofd, die op
humoristische en ironische wijze een aantal Nederlandse eigen- en on-aardigheden
aan de kaak stellen. Bij Roemer noteert hij een ambivalente houding ten opzichte
van ‘de militairen’. Zij karakteriseert de negatieve reactie van de Nederlandse pers
en regering als ‘een sprekend voorbeeld van antiek paternalisme’.
Veel aandacht wordt besteed aan de herinneringen van Hugo Pos in Oost en West
en Nederland. Op de middelbare school in Nederland heeft Pos kennisgemaakt met
de Nederlandse kilheid, onverschilligheid en onwetendheid. In zijn studententijd
wordt hij zich zijn Surinaamse identiteit bewust. Volgens hem drong dit bewustzijn
pas tijdens de Tweede Wereldoorlog in Suriname door.
Als laatste auteur wordt Ellen Ombre besproken, die de Nederlander ‘met de beste
bedoelingen’ introduceert, die het allemaal zo goed weet, die voor het goede en tegen
het kwade is, als het maar ver van zijn bed blijft en wiens arrogantie vaak pijnlijker
is dan regelrechte discriminatie.
Interessant in Contouren, een soort samenvattend nawoord van Jos de Roo,
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is de opmerking dat in de taal dekolonisatie heeft plaatsgevonden, niet alleen in de
taal van Cairo, maar ook in de beeldspraak. Dicht Dobru nog in 1965 dat hij een
strand van rotsen wil zijn waarop de golfslag woedt, Shrinivasi schept in 1968 het
beeld van de steeds wisselende mangrovekust.
Terecht heeft De Roo niet geprobeerd om een overzicht te geven van de gehele
Surinaamse postkoloniale literatuur, want ongetwijfeld was hij ervan op de hoogte
dat de handelseditie van Van Kempens Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur
dit jaar zou verschijnen, maar hij heeft de koloniale literatuur zich laten spiegelen in
werk van een aantal moderne Surinaamse schrijvers.
Wim Rutgers gebruikt in ‘De Nederlandse Antillen en Aruba’ (hoofdstuk 6) een
heel andere aanpak, waardoor vergelijking moeilijk wordt. Na een vrij uitvoerige
historische, geografische en politieke inleiding zegt hij niet alleen na te willen gaan
wat Antillianen publiceerden en niet-Antillianen over de eilanden schreven, maar
ook hoe de contacten met uitgevers, bemiddelaars, critici en lezers waren. Hij
onderscheidt ‘passanten’ (die niet in een afzonderlijk hoofdstuk worden besproken),
‘kolonisten en creolen’. De groep (blanke) kolonisten ontbreekt in literair Suriname.
Een ander opmerkelijk verschil met Suriname en een groot deel van het Caraïbisch
gebied is dat de meeste Antilliaanse schrijvers op de Antillen zelf wonen. Hoewel
hij ook een aantal anti-Nederlandse uitingen signaleert, lijken die minder belangrijk
dan in Suriname, waar de Neerlandisering veel dieper is doorgedrongen dan op de
Antillen. In zijn slotparagraaf pleit hij vooreen vergelijkende studie van taal en
literatuur van Suriname en van de zes Antilliaanse eilanden, misschien zelfs in een
ruimer verband van het Nederlands in de wereld. Een pleidooi dat wij van harte
ondersteunen.
De Caraïbische literatuur, ‘Grenzeloze enclave’ (hoofdstuk 24) ziet Aart G. Broek
heel sterk als een migrantenliteratuur (vrijwel iedereen is migrant of stamt van
migranten af). Hij bespreekt deze voor een deel aan de hand van essays van Anil
Ramdas uit ‘De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea’ (1992), zonder
dat hij diens opvattingen geheel deelt. Ramdas onderscheidt een benaderingswijze
waarin de Caraïbische migrant voortdurend bezig is zijn ressentimenten te
consolideren en een benadering, die door Ramdas wordt ondersteund, waarbij de
migrantenidentiteit volgens de samenvatting van Broek ‘steeds opnieuw gecreëerd
moet worden. De historische ervaring van gedwongen migratie, kolonialisme en
dergelijke wordt daarbij niet ontkend maar dient als bron voor steeds nieuwe
zienswijzen en nieuwe identificatiemogelijkheden, steeds rijker geschakeerd’.
Ramdas is zeer negatief over de Surinaamse auteurs, die hij ook verwijt een
geïdealiseerd beeld van Suriname te scheppen, maar hij zet volgens Broek veel
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schrijvers doelbewust opzij. Vervolgens toetst hij verschillende auteurs aan de criteria
van Ramdas.
Aan vermaarde schrijvers als Carpentier en Lima, maar ook aan hedendaagse
Spaans-Caraïbische auteurs zou Ramdas' kritische en zelfkritische instelling kunnen
worden toegeschreven, in het Franstalig gebied aan Maryse Condé. Ramdas is een
groot bewonderaar van V.S. Naipaul, maar Broek noemt ook verschillende andere
Engelstalige schrijvers die kritisch zijn: Neil Bissoondath, Austin Clarke, David
Dabydeen, Derek Walcott, Olive Senior, Caryl Philips en Jamaica Kincaid.
Broek eindigt zijn artikel als volgt: ‘De Caraïbische literatuur behoort in geen
enkel opzicht exclusief tot de Caraïben, maar werkt aan een wenselijk geachte
verschuiving: van het “op audiëntie gaan in het Westen” naar “het aangaan van een
voortdurende dialoog - dan wel woordenwisseling - tussen gelijkwaardige partners”:
de Caraïbische literatuur als een grenzeloze enclave’.
Zoals ik al aan het begin opmerkte, is dit een boek vol interessante artikelen, al is
het jammer dat aan poëzie bijzonder weinig aandacht wordt geschonken, omdat een
eigen identiteit hierin vaak sterker uitkomt dan in proza. Maar de artikelen zijn in
uitgangspunt en in aanpak zo verschillend, dat van ‘één kader’ (I, 18) geen sprake
is. Of dit boek (in de woorden van de redacteur) een aanzet kan bieden ‘tot verder
vergelijkend onderzoek, en tot het situeren van de betrokken Nederlandstalige literaire
productie in een ruimer Europees kader’, zal de tijd moeten leren.
Eva Essed-Fruin

Maria Gertrudis van Enckevort, The life and work of Otto Huiswoud:
Professional revolutionary and internationalist (1893-1961), PhD Thesis
University of the West Indies, Kingston, Jamaica, 2000, vii + 201 pp.
Otto Huiswoud was een bijna vergeten Surinamer die in de internationale
communistische beweging in de jaren tussen de twee wereldoorlogen een belangrijke
rol speelde, en daar opereerde als Housewood, Houston, Holmes, Wilson, Woodson
en Billings. Hij koos toen bewust voor geheimhouding en illegaliteit, en slaagde
daarin zo goed dat tot voor kort slechts fragmenten over zijn leven de openbaarheid
bereikten, en dat veel van zijn daden en omzwervingen met mysterie omringd bleven.
Gert Oostindie zette in zijn In het land van de overheerser (1986) die fragmenten op
een rij. In haar recente, niet uitgegeven proefschrift The life and work of Otto
Huiswoud: Professional revolutionary and internationalist (1893-1961) heeft Maria
van
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Enckevort geprobeerd Huiswoud zijn rechtmatige plaats in de geschiedenis te
verschaffen.
Otto Eduard Majella Huiswoud werd in 1893 geboren in Paramaribo, als zoon van
een voormalige slaaf, met een blanke grootvader en een moeder afkomstig uit Curaçao.
Zijn vader was kleermaker. Min of meer bij toeval belandde hij in 1910 in New York,
waar hij als illegale immigrant met allerlei baantjes in zijn onderhoud voorzag, en
werd bekeerd tot het socialisme. Hij raakte daar betrokken in de discussies over
socialisme en zwart nationalisme, en de verhouding tussen klassenstrijd en raciale
strijd. Hij was als enige zwarte bij de oprichtingsvergadering van de Amerikaanse
Communistische Partij in 1919. Deze partij, gedomineerd door blanke partijgenoten,
had veel moeite de gelijkberechtiging van de zwarten in de partij en in de Verenigde
Staten ook daadwerkelijk te steunen, mede uit vrees blanke aanhang te verliezen. De
strijd voor gelijke rechten voor zwarten werd daarom overgeheveld naar verwante
zusterorganisaties, waarin Huiswoud een grote rol speelde en zijn onmiskenbare
organisatorische en propagandistische kwaliteiten tot ontwikkeling kwamen. Al in
1922 was Huiswoud afgevaardigd naar Moskou naar het vierde congres van de
Communistische Internationale (Komintern), het wereldverband van communistische
partijen, waar hij actief betrokken was bij de discussies over de Negro Question, met
discussie over ‘class and race’ en in hoeverre voor de Amerikaanse Negers sprake
was van een koloniale situatie. Die laatste vraag werd bevestigend beantwoord en
de logische gevolgtrekking was dat in 1928 de Komintern in zijn programma vastlegde
dat er in de Verenigde Staten een ‘black belt state’ moest komen, die de zuidelijke
delen van Amerika met een zwarte meerderheid in een onafhankelijke staat moest
verenigen - dit tot grote verlegenheid van de Amerikaanse partijgenoten.
Huiswoud was inmiddels uitgekeken op het vruchteloze werk binnen de
Amerikaanse Communistische Partij en ging in 1929 gretig op de uitnodiging in naar
Moskou te komen om daar in het ‘Negerwerk’ te worden ingezet. Na een rondreis
door West-Indië, waar hij meer perspectieven zag voor de klassenstrijd, werd hij
toegevoegd aan de Profintern, het internationale verbond van communistische
vakbonden, bij de International Trade Union Committee for Negro Workers, die het
blad Negro Worker uitgaf. Het blad werd in diverse plaatsen in West-Europa gedrukt:
Hamburg, Parijs en Antwerpen, want blad en bureau moesten voortdurend vrezen
voor invallen van de politie van deze landen die jacht maakten op ‘rode woelmakers’.
Bovendien leed het comité onder onderlinge geschillen, waardoor James Ford en
George Padmore vertrokken. Huiswoud stond er alleen voor, in een klimaat waarin
de Komintern, inmiddels een verlengstuk van Stalins politiek, van steeds min-
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der belang werd. In 1937 werd de Profintern opgeheven, zo ook het comité. Huiswoud
die blijkbaar Stalin en diens koerswijzigingen trouw was gevolgd, keerde terug naar
Amerika met zijn echtgenote Hermine Dumont (overleden 1998), die even radicaal
en betrokken was als Huiswoud zelf. In 1941 vertrok Huiswoud om
gezondheidsredenen naar Suriname, waar hij onder scherp toezicht werd gesteld en
geen politieke activiteiten ontplooide. In 1947 kwam hij naar Nederland waar hij
actief werd in de vereniging Ons Suriname, waarvan hij voorzitter was. In het blad
De Koerier (1953-56) schreef hij zijn onverminderd radicale ideeën neer, onder
andere tegen het zijn inziens koloniale Statuut. Hij had invloed op Surinaamse
studenten, die niet beseften op welk een internationale communistische loopbaan
hun mentor kon bogen. Zijn communisme, of stalinisme, verloochende hij niet - hij
ondertekende in 1953 een rouwadvertentie voor Stalin in De Waarheid. Maar een
leven lang van geheimhouding kon hij niet afleggen. Hij - en zijn vrouw - waren
spaarzaam en selectief met mededelingen uit hun levensloop, ook toen de eerste
onderzoekers bij hen aanklopten.
Van Enckevort had de kans dit interessante en spannende leven te beschrijven en
in het kader van zijn tijd te vatten. Zij had daarbij toegang tot Moskouse
Komintern-archieven en geheime-politieverslagen uit Frankrijk, Engeland en
Nederland.
Al dat materiaal levert helaas geen lezenswaardige biografie op. De persoon van
Huiswoud - en die van zijn vrouw - blijven schimmig; persoonlijke details, die meer
kunnen verhelderen dan lange samenvattingen van agitprop, ontbreken vrijwel. Van
Enckevort doet daarmee haar held tekort. In haar biografie is geen ruimte voor kritiek
op Huiswoud. Een hele rits auteurs wordt ter verantwoording geroepen voor hun
verwaarlozing van de daden van Huiswoud, met daaraan toegevoegd een sneer aan
de historiografie die de rol van revolutionairen als Huiswoud systematisch
onderbelicht. Maar, bijvoorbeeld, een discussie over de verhouding tussen Huiswoud
en het stalinisme, met al zijn uitwassen, wordt gemist. Van Enckevort komt zelfs tot
een opzienbarende conclusie dat Huiswoud er in slaagde ‘circumventing the Stalinist
bastion with its KGB and political purges’, zonder enig bewijs daarvoor aan te dragen.
Dat Van Enckevort angstvallig zorgt midden op de ‘politiek correcte’ weg te blijven
verbaast niet. En de wel eens onlogische presentatie van de onderzoeksgegevens valt
daarnaast in de categorie ‘kleine gebreken’. Al met al is dit een gemiste kans Huiswoud moet het niet hebben van deze geestverwant.
Harry A. Poeze
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Joyce Pool: Sisa, Rotterdam: Lemniscaat, 2002. ISBN 90 5637 470 2.
In 1712 viel de Franse admiraal Cassard Suriname binnen. De Republiek der
Verenigde Nederlanden en Frankrijk stonden vanwege de Spaanse Successie-oorlog
vijandig tegenover elkaar. Uit angst dat de Fransen Paramaribo zouden innemen
trokken veel planters naar de stad om die te helpen verdedigen. Dit had tot gevolg
dat veel slaven profiteerden van de afwezigheid van hun meester en de vrijheid kozen.
Vooral slaven die pas uit Afrika gekomen waren, de ‘zoutwaternegers’, toonden een
grote neiging tot vluchten. In die tijd ontstonden er heel wat Marrondorpen.
Bovenstaande feiten vormen de historische achtergrond van Sisa, de in 2002 bij
Lemniscaat verschenen jeugdroman van Joyce Pool (Delft, 1962). Sisa is niet het
eerste jeugdboek van deze auteur. Zij debuteerde bij dezelfde uitgeverij met de roman
Vals beschuldigd, die speelt in haar geboorteplaats tijdens de tachtigjarige oorlog.
Dat haar tweede boek een stuk Surinaamse historie als onderwerp heeft, zal
ongetwijfeld te maken hebben met haar gedeeltelijk Surinaamse afkomst.
Sisa speelt voor een deel op plantages en gedeeltelijk in een dorp van marrons van
de stam der Ashanti. De hoofdfiguur is Map (Marie-Louise) Overbeke van
Raamsdonk, een plantersdochter. Vanuit haar perspectief ziet de lezer alle
gebeurtenissen. Maps visie verandert in de loop van het verhaal en dat maakt dit
perspectief boeiend. Map verliest haar moeder bij een overval van de Fransen op de
plantage van haar neef, waar ze juist naartoe gekomen waren om het geweld van de
Fransen te ontvluchten. Haar vader had zich aangesloten bij de planters die militaire
diensten leverden in Paramaribo. Map ontkomt met behulp van slaaf Kwasi aan de
moordpartij. Hij brengt haar naar zijn Ashantidorp. Daar ondervindt ze zowel
vriendschap als felle haat. Doordat ze zich goed aanpast aan het leven in het
marrondorp en er een goede vriendin krijgt, dringt de omvang van het leed en het
onrecht dat zoveel mensen is aangedaan als gevolg van het plantagesysteem, in zijn
volle ontvang tot haar door. Als een ander mens keert ze terug naar de blanke wereld,
waar ze haar vader nog levend aantreft.
Joyce Pool maakt van deze stof een beeldende en spannende roman met motieven
als solidariteit, angst en haat, de ontberingen en gevaren van een tocht door de jungle
en uiteraard een flinke vleug romantiek. Natuurlijk broeit er verliefdheid tussen Map
en Kwasi, waar ze niet echt voor uit kunnen komen en komt ook het bekende
Caraïbische motief ‘mijn zuster de negerin’ erin voor. De lievelingsslavin van Maps
ouders, Ruth, met wie ze zeer vertrouwelijk is, blijkt haar halfzuster te zijn. Ook
andere motieven uit de Caraïbische en Surinaamse literatuur zoals De stille plantage
en De laaiende stilte van
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Albert Helman tot Tituba van Maryse Condé zijn erin terug te vinden. Pool is
kennelijk in de leer geweest bij Cynthia Mc Leod. Wat stijl en thematiek betreft doet
Sisa vaak denken aan Hoe duur was de suiker?.
Voor tieners - het lezerspubliek dat Sisa onder ogen krijgt zal voornamelijk
Nederlands zijn - is Sisa een geslaagd verhaal dat op een genuanceerde manier
informatie geeft over een stuk geschiedenis, waarin de Nederlanders niet bepaald
een fraaie rol speelden. Ze zullen het boek niet verveeld wegleggen. Map denkt en
handelt niet veel anders dan een moderne tiener ondanks haar mousselinen japon en
de livrei van Kwasi; dat maakt de manier waarop de achttiende-eeuwse problematiek
aangekaart wordt, ook wel wat oppervlakkig. Pool heeft zich echter goed verdiept
in de cultuur van de marrons: de rituelen, voor de ‘Sweri Gadu’, geven een functioneel
en geloofwaardig beeld van de manier waarop de dorpelingen het lot van een verrader
in handen van de windgoden leggen zonder dat het zweemt naar exotiek, die we zo
vaak aantreffen in romans over vreemde culturen. Voor de jeugdige lezers is er wel
degelijk ook een herkenbare link met het heden: Map ontdekt in de loop van het
verhaal dat ze in een multiculturele wereld leeft en dat ze onder de slaven en marrons,
twee groepen die haar altijd voorgeschilderd zijn als onbetrouwbaar en dom, haar
allerbeste vrienden vindt. Map is als zodanig een metafoor voor de moderne jeugd
die over het algemeen lak heeft aan vooroordelen van ouderen over allochtonen en
op een eigen manier relaties aangaat. Door haar ervaringen met de marrons verandert
Map. Als ze teruggaat naar haar wereld neemt ze zichzelf heilig voor om hen nooit
te verraden en hen te helpen wanneer dat noodzakelijk is. Op het einde van de roman
gaat ze met Ruth op weg naar het Ashantidorp om de bewoners te waarschuwen dat
er een wraakactie op komst is. Of ze er ooit aankomen en of hun expeditie slaagt, of
Map Kwasi weer ontmoet en of het wat wordt tussen die twee, dat alles wordt niet
meer onthuld. Daarvoor zou er een tweede deel moeten komen. Jeugdige lezers willen
immers weten ‘hoe het afloopt’ en hebben geen boodschap aan de abstractie van het
‘open einde’.
Els Moor
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Peter Sanches
Signalementen
Kent Fedorowich & Martin Thomas (ed.), International diplomacy and
colonial retreat, London/Portland: Frank Cass Publishers 2001, ISBN 0
7146 5063 3, prijs €50,00.
De bundel ‘International diplomacy and colonial retreat’ handelt over de ontmanteling
van het Europese imperium in Afrika, Azië en een deel van de Arabische wereld.
Hierin is een bijdrage opgenomen over de dekolonisatie van Suriname: Decolonization
by Default: Suriname and the Dutch retreat front Empire, (p. 228-251) van de hand
van de Britse historicus Bob Moore die eind jaren negentig studie maakte van de
jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lezers die bekend
zijn met dit aspect van de Surinaams-Nederlandse geschiedenis zullen in deze bijdrage
geen nieuwe gezichtspunten tegenkomen. Daarvoor steunt de auteur primair op de
bekende secundaire bronnen. Het is wel een aardig overzichtsartikel voor
niet-Nederlandstalig geïnteresseerden in de geschiedenis van de dekolonisatie van
Suriname.
Hans Ramsoedh

Erik Gøbel & Benoît Verstraete (samenstelling), Koloniale waren:
Deens-West-Indië. Bijzonder nummer van Kruispunt, jrg. xlii, nr. 187,
december 2001 (verschenen in augustus 2002). 363 pp., prijs €19,95.
Bestellen: Boeveriestraat 8, B-8000 Brugge, België. E-mail:
kruispunt@pandora.be.
In Caraïbische studies wordt niet erg vaak gerefereerd aan de Deense Caraïben.
Denemarken was ook niet een echt grote speler op het koloniale veld. De drie eilanden
die Deens West-Indië uitmaakten - St. Thomas vanaf 1660, St. Jan sinds 1718 en St.
Croix (spreekt uit: Kroi) sinds 1733 - beslaan gezamenlijk 333 vierkante kilometer,
en gaven in de koloniale tijd een verkleinde
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kopie te zien van wat er in de grotere koloniën van Spanje, Frankrijk, Engeland en
de Nederlanden gebeurde: slavenhandel, scheepvaart, plantagecultuur, handel in
suiker. De regio deelde ook zijn catastrofes: de eilanden werden aan het begin van
de 19de eeuw door grote branden getroffen, bijvoorbeeld in 1832, toen zoals bekend
ook Paramaribo grotendeels in de as werd gelegd. Toch zijn er factoren genoeg die
ervoor pleiten Deens West-Indië een plaats te geven in het grotere Caraïbische beeld
- al was het maar omdat het slavenleed nooit gemeten mag worden met de maatstaf
van het aantal slaven: de slavernij was altíjd verschrikkelijk.
De zwarte, tweetalige Vlaamse literatuurwetenschapper Benoît Verstraete maakte
zich eerder verdienstelijk door in april 1993 in het Noord-Franse Lille een
gedenkwaardig colloquium over Suriname, de Antillen en Aruba te organiseren,
waarvan de lezingen in 1997 verschenen als L'émancipation dans la littérature
néerlandophone des Caraïbes/ Emancipatie in de Nederlandstalige Caraïbische
literatuur (1997). Twee jaar eerder stelde hij een dik nummer over hetzelfde gebied
samen van het tijdschrift Kruispunt, en eveneens in 1995 verscheen een fraaie, extra
uitgave van hetzelfde tijdschrift als catalogus van de door Verstraete geïnitieerde
expositie Suriname in Brugge. In 1998 trok Benoît Verstraete naar Kopenhagen en
van daaruit heeft hij nu opnieuw een volumineus nummer van dat eigenzinnige
Kruispunt samengesteld, waarvoor hij werd bijgestaan door de Deense historicus
Erik Gøbel. Als ik het goed heb, is dit nummer, dat verscheen onder de wat
merkwaardige titel Koloniale waren, de eerste brede Nederlandstalige introductie
tot Deens West-Indië. Het is mooi geïllustreerd en bevat zelfs twee uitslagplaten.
Tien opstellen telt dat nummer (waarvan er zes tweetalig zijn afgedrukt) plus een
aantal gedichten van Arnold R. Highfield, een dichter die natuurlijk van de
Maagdeneilanden afkomstig is en die, als ik zijn krachtige toon en gemengd
klassiek/Caraïbische oriëntatie goed inschat, druk doende is de voetsporen van Derek
Walcott te drukken. Het is een bonte collectie geworden, zoals ook vroeger al
sopropo's en bakbananen, mango's en kousenband uit Verstraete's kort staken. Er is
een fraai, persoonlijk getoonzette inleiding van Verstraete zelf en een kort en helder
historisch overzicht van Gøbel en daarna mag wie wil zijn vinger opsteken. Hein
van der Voort schrijft over het Negerhollands, waarvan de laatste
moedertaalspreekster, zekere mevrouw Alice Stevens, in 1987 overleed. Het
Negerhollands is zeker niet aan de aandacht van de creolisten ontsnapt, onder meer
omdat die taal de vroegst bekende gedrukte grammatica van een creooltaal heeft
opgeleverd. Een van degenen die al vroeg over deze taal schreven was de Hernhutter
zendeling Christian G.A. Oldendorp. Diens beschrijving van de Deense eilanden uit
1777 besloeg 1068 pagina's, maar dat was alleen nog maar een sterk ingekorte versie
van zijn 3000
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pagina's omvattende manuscript. De Bibliotheek des Staatlichen Museum für
Völkerkunde in Dresden is nu bezig met de uitgave van de integrale oerversie en
afgaande op wat Hein van der Voort daarover in een afzonderlijk opstel zegt, ontstijgt
het belang daarvan duidelijk de grenzen van Deens West-Indië. Elizabeth Rezende
schrijft over de identiteit van de vrije kleurlingen in de eerste helft van de 19de eeuw.
Marc Auchet doet in een opstel over de romantrilogie van Thorkild Hansen Slavernes
Øer [Slaveneilanden; wel in het Frans maar niet in het Nederlands vertaald]
overtuigend uit de doeken dat het hier niet alleen gaat om een puur
documentair-historisch verhaal, maar evenzeer om een uitdrukking van de existentiële
ervaring van de auteur. Een interessant opstel dat ook voor romanschrijvers elders
duidelijk maakt waar het snijvlak ligt dat literatuur en lectuur van elkaar scheidt!
Gunvor Simonsen meent dat de koloniale overheid een constructie heeft opgezet
‘die bepaalde hoe zwarte en blanke lichamen konden worden beproefd en ervaren
in de West - ongeacht of de betrokken historische actoren daarmee instemden’. Of
je het gelooft of niet, het gaat hier over straffen en geselen, de ‘actoren’ zijn dus
slaven en bastiaans. Vertaler John Heuzel heeft mevrouw Simonsen voor haar
afgrijselijke proza dan ook bestraft door aan de toch al enorme terminologische
verwarring als het gaat om huidskleur en ras, maar enkele termen uit eigen koker toe
te voegen: Afro-Carieben en Euro-Carieben; hij heeft het over ‘inter-Cariebs’ maar
hanteert elders ook weer de vorm ‘Caribisch’, en als echte dijenkletser zelfs
‘Euro-Caribieben’. Enfin, bij Simonsen raakt toch iedereen het spoor bijster. Erik
Gøbel schrijft dan nog over de Deense Verordening van 1792 waarmee de Denen
als eerste land opriepen tot afschaffing van de slavenhandel (en die, heel slinks, maar
direct een aantal jaren vooruitschoven). Jan Parmentier beschrijft de Zuid-Nederlandse
financiële inbreng in de Deens-West-Indische economie van de 18de eeuw - wat
nogal een merkwaardig onderwerp is, want die inbreng stelde per saldo niet veel
voor. Per Nielsen ten slotte leidt ons rond door de hoofdstad Charlotte Amalie op
St. Thomas en weet van zowat elk nummer op de Dronningens Gade
(Koninginnestraat) te melden wie daar gewoond heeft en hoe dat huis eruit ziet of
heeft gezien. Zijn bijdrage is dan ook vertaald uit een Deens architectuurblad.
Al met al komen we van dit heterogene gezelschap toch leuke dingen aan de weet.
Zo was er een speciale buurt voor vrije kleurlingen in Christiansted, de ‘Vrijkloof’,
een verschijnsel dat mij niet bekend is van andere plaatsen in de regio. De Deense
West was dus duidelijk een gesegregeerde maatschappij - de overheid kocht nette
kleren voor armlastige Europese burgers! -, maar toch gold het gebruik dat zowel
blanken als vrije kleurlingen gezamenlijk optraden als peetouders van een onwettig
Afrikaans kind. Voor overspel gold
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in de 18de eeuw ook een gelijke strafmaat voor blanken en anderen (en dus werd er
maar niet veel werk gemaakt van vervolging, maar toch...).
Nederlanders hebben al vanaf de vroegste aanwezigheid van de Denen een
belangrijke rol op de eilanden vervuld, en dat hebben ook de joden gedaan uit families
als Da Costa, Robles en Maduro. Die hadden ook elders in de regio vertakkingen en
banden over en weer schijnen nog altijd te bestaan. Sinds de Deense eilanden in 1917
aan de Verenigde Staten werden overgedaan en de US Virgin Islands heten, zullen
die banden nog zijn aangetrokken. Wie nu de drie eilanden naast Puerto Rico aandoet,
vindt er dezelfde toeristenkermis als op zoveel andere Caraïbische eilanden. De
welvaart stijgt met elk cruiseschip dat zijn trossen uitgooit, maar het conserveren
van een eigen karakter verdraagt zich helaas slecht met de hamburgercultuur die
toeristen gedurende halve-dag-uitstapjes uit hun idiote korte broeken schudden.
Michiel van Kempen

Patrick Taylor (ed.), Nation Dance. Religion, Identity and Cultural
Difference in the Caribbean, Bloomington/Indianapolis: Indiana University
Press 2001, ISBN 0 253 33835 2, 220 pp., prijs US $19,95.
Nation Dance is een collectie van papers over hedendaagse vraagstukken in Caribische
religie en identiteit. Een keur aan onderwerpen wordt in het boek behandeld. Van
hindoeïsme, islam, judaïsme, christelijkheid tot afro-caraïbische religiën met
specifieke beschouwingen over santería, vodou, lali mai, rastafari, obeah, winti en
bevrijdingstheologie om er maar een paar op te noemen. Het boek is in drie secties
verdeeld. Her eerste handelt over spiritualiteit en genezing, het tweede over theologie
in een sociale en politieke context en het derde over de vraagstukken van identiteit
en diaspora.
Het uitgangspunt van de onderzoekers is verschillend. Een aantal is gebaseerd op
veldonderzoek of archief onderzoek, andere op tekstanalyse of taalkundig onderzoek
en weer andere op methodologische of theoretische vraagstukken. Dit geheel levert
een gevarieerde beschouwing over Caraïbische religies. Het stuk over winti is van
de hand van Petronella Breinburg, geen onbekende in de Surinamistiek. Het staat in
de eerste sectie van het boek en gaat over het communiceren met onze goden.
Breinburg onderzoekt de taal van winti en is van mening dat deze geen koeterwaals
is zoals een aantal onderzoekers verkondigt, maar een eigen taal. Zij kiest als
vertrekpunt de belevenis van winti door Afro-Surinamers en kiest niet voor
waarnemingen van buitenstaanders. Breinburg waarschuwt in haar bijdrage voor
misinterpretaties en
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geeft een aantal voorbeelden. Haar artikel geeft voer voor discussies. Voor
geïnteresseerden die opzoek zijn naar een inleidend overzicht over de thema's religie
en identiteit in het Caribisch gebied en hoe deze zich verhouden in de diaspora is het
boek verplichte kost.
Peter Sanches

Werner Zips (Hg), Afrikanische Diaspora: Out of Africa - Into New
Worlds, Münster-Hamburg: LIT-Verlag, 2003, ISBN 3 8258 3971 0.
De Weense hoogleraar Werner Zips, bekend van zijn publicaties over de Marrons
van Jamaica en de Rastafari-beweging is de samensteller van de interessante bundel
‘Afrikanische Diaspora: Out of Africa - Into New Worlds’. Het thema van de bundel
ligt gedeeltelijk in het verlengde van het hierboven beschreven Nation Dance:
Afro-Caraïbische religies, maar het boek bevat ook bijdragen over het home-land:
Afrika. Zips zelf bijvoorbeeld is de auteur van een artikel over het Panafeest in Ghana.
Wat Afrika betreft zijn er verder bijdragen over de Nigeriaanse journalistiek (van
Chibo Onyeji), over de griot-traditie (van Clemens Zobel) en over carnaval tijdens
de burgeroorlog in Guinee-Bissau (van Julia Fraunlob). De Afrikaanse diaspora
bevinden zich niet alleen in het Caraïbisch gebied. De bundel heeft dan ook bijdragen
over Mauritius, over de Yoruba-religie in Londen, over Orichas in New York en
over Candomblé in Brazilië. Spannend is ook Manfred Kremsers zoektocht op het
internet, waar tal van Afro-diaspora-religies (vergeef mij het woord) zich presenteren.
Twee artikelen gaan over Suriname. Kenneth Bilby schrijft over ‘Making modernity
in the hinterlands: new Maroon musics in the Black Atlantic’, een artikel dat
elementen bevat van een eerder in de Oso (‘Aleke: nieuwe muziek en nieuwe
identiteiten.’ Oso 19 (1): 48-57) verschenen artikel. Ook is er een vertaling te vinden
van een ander artikel dat eerder in Oso (21 (1): 118-135) verscheen, dat van Martin
Ho Suie Sang & Wim Hoogbergen over ‘African Surinamese Muslims’. De taal van
de bundel is deels Duits, deels Engels. Het verscheen bij LIT-verlag, een in Nederland
helaas niet zo bekende uitgever, maar wel een uitgever met een groot aantal titels
over het Caraïbisch gebied. Er verschijnt tegenwoordig veel belangwekkends in
Duitsland over deze boeiende regio, maar Nederlanders hebben de neiging alleen
naar het westen te kijken en Duitsland de rug toe te keren.
Wim Hoogbergen
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Lyuba Zarsky, Human Rights & the Environment. Conflicts and Norms
in a Globalizing World, London/Sterling: Earthscan Publications 2002,
ISBN 1 85383 815 2, 288 pp., prijs €17,95.
‘Human Rights & the Environment. Conflicts and Norms in a Globalizing World’
spruit voort uit een initiatief van de Earth Council naar de mogelijkheid van de creatie
van een internationale milieu ombudsman. De Earth Council is een Niet
Gouvernementele Organisatie (NGO) die in Costa Rica zetelt. Onder supervisie van
het Nautilus Instituut onderzocht het project de aansprakelijkheid van internationale
ondernemingen in Derde wereld landen. Dit resulteerde in tien case studies uit Azië,
Afrika en Latijns-Amerika. Thema's die in het boek worden aangesneden zijn
globalisatie, mensenrechten en het milieu. Het boek is in vieren onderverdeeld. Het
eerste deel handelt over het integreren van mensenrechten en milieu ethiek. Het
tweede gaat over conflicten over grondstoffen en olie exploitatie, het derde over
conflicten in ontwikkelingsstrategieën en het laatste onderdeel gaat over landrechten
conflicten. Voor mensen die zich in Suriname hiermee bezighouden staan er een
aantal interessante bijdragen in. Zo behandelt Fergus MacKay in het eerste hoofdstuk
de rechten van Inheemse Volken in het Internationaal Publiekrecht. MacKay is geen
onbekende in de Surinaamse milieubeweging. Hij schreef, en daar gaat het eigenlijk
om, een bijdrage over de problemen met landrechten in Suriname. Dit behandelt hij
aan de hand van de problemen in Nieuw Koffiekamp. Inzet van het conflict is de
vergunningverlening door de Surinaamse regering aan Golden Star Resources, een
Canadese multinational, voor een goudmijn in het leefgebied van de Marrons van
Nieuw Koffiekamp. Aangezien de landrechten van Inheemsen en Marrons niet door
de regering worden erkend is op veel plaatsen in het binnenland een conflict ontstaan
over de rechten op de gronden. MacKay laat aan de hand van deze case de
landrechtenkwestie in Suriname de revue passeren.
Peter Sanches
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Irene Rolfes
Recente publicaties
Amnesty International
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International, 2003, 27 p.
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Anema, Karin
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Samenwerking 18 (7-8), 2003, p 6-8.
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Man me_n tamanná hawá me_n bawan_dal. Den Haag: Surinen, 2002, 79 p.
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Berichten
Afschaffing slavernij 1863: databestanden Surinaamse slaven
Wim Hoogbergen
Op 1 juli 1863 werd in de Nederlandse kolonies de slavernij afgeschaft. Meer dan
45.000 slaven kregen toen de vrijheid, waarvan de meesten in Suriname woonden:
34.441. Hoewel het in 1848 al duidelijk was dat de slavernij zou worden afgeschaft,
zou het nog tot 1862 duren voordat de wet die een en ander moest regelen door het
Nederlandse parlement werd aangenomen. Het belangrijkste twistpunt al die jaren
was een compensatieregeling voor de eigenaren van de slaven.
De ‘Wet op de Opheffing van de Slavernij’ van 8 augustus 1862 bepaalde dat
binnen dertig dagen na afkondiging van de wet in de kolonie de slaveneigenaren
borderellen (lijsten) moesten invullen met de namen van de slaven die zij bezaten,
waar deze werkten, wat hun leeftijd was en welk beroep zij uitoefenden (bijvoorbeeld:
‘veldmeid’, ‘timmerman’). Ook over de religie werd een aantekening op de borderel
opgenomen. De gegevens op deze borderellen leveren zo veel gegevens op. Niet
alleen over de slaven in 1862, maar ook over hun eigenaren.
De in 1862 samengestelde lijsten van slaven waren bedoeld om de eigenaren van
de slaven een vergoeding te kunnen geven van f 300,- per geëmancipeerde slaaf. Het
was de Nederlandse Staat die de eigenaren voor de afschaffing van de slavernij
compenseerde, een begrotingspost van zo'n tien miljoen gulden. De Algemene
Rekenkamer in Nederland heeft die uitgavenpost indertijd nauwgezet gecontroleerd.
De borderellen kwamen daarna in het Archief van de Algemene Rekenkamer terecht
dat zich bevindt in het Nationaal Archief te 's-Gravenhage.
In maart 1863 ging in Suriname een commissie langs de plantages en door
Paramaribo om te kijken of de slaven die op de borderellen vermeld waren wel echt
bestonden. Deze commissie voorzag de slaven ook van een familienaam die werd
opgetekend in het zogenaamde Emancipatieregister. Dit register bevindt zich in het
Bureau Bevolkingszaken van Paramaribo.
Er zijn dus twee belangrijke archieven met gegevens over de in 1863
geëmancipeerde Surinaamse slaven: de Algemene Rekenkamer in Nederland en het
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Emancipatieregister in Suriname. Van deze twee archieven bevat de Algemene
Rekenkamer de meeste gegevens, maar de Emancipatieregisters bevatten de zo
interessante lijsten van familienamen.
Een jaar of tien geleden begon de historicus Okke ten Hove de gegevens die zich
in de archieven van de Algemene Rekenkamer bevonden in een databank op te nemen.
Dit werk is intussen voltooid. In het kader van een NWO-project reisde hij in 1999
naar Suriname om alle familienamen uit het Emancipatieregister over te nemen en
deze toe te voegen aan de gegevens van de Rekenkamer. Okke ten Hove verzamelde
de familienamen per plantage, maar er was toen nog een grote klus te doen: het op
individueel niveau invoeren van alle personen uit het Emancipatieregister in een
databank. Dit monnikenwerk verrichtte Heinrich Helstone in de periode 2000-2002.
Eind 2002 hadden Okke ten Hove en Heinrich Helstone hun klus geklaard. Zij
voegden de gegevens uit beide archieven bij elkaar. Besloten werd de gegevens zowel
via boeken als via het internet aan iedereen ter beschikking te stellen. De publicatie
van de gegevens op internet geschiedt door het Nationaal Archief en de Stichting ter
Bevordering van de Surinamistiek (IBS), de uitgever van Oso, Tijdschrift voor
Surinamistiek en de Bronnenserie Suriname zorgt voor de papieren weergave.
De databank van de 4.320 slaven die in Paramaribo woonden en daar
geëmancipeerd werden, zijn met een groot aantal persoonsgegevens (familienaam,
voornamen, slavennaam, hun beroep, leeftijd, godsdienst en de namen van de
eigenaars) reeds nu te vinden op de website van het Nationaal Archief:
www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname/emancipatie/introductie.html.
De slaven uit de districten (30.000 slaven) volgen over enkele maanden.
Op de website van het IBS www.surinamistiek.nl kunt u al heel wat gegevens
vinden die op de website van het nationaal Archief nog ontbreken. Op deze website
kunt u doorklikken naar de rubriek: afschaffing slavernij 1863. Daar vindt u twee
bestanden in PDF-formaat. Allereerst een Index op familienamen, waarin alle
familienamen die in 1863 aan slavenfamilies in Suriname werden gegeven staan
opgenomen. Achter elke familienaam staat een getal (van 1 tot 220) of Pb. Staat er
Pb achter de naam, dan woonden die slaven in Paramaribo. Dan kunt u doorklikken
naar de website van het Nationaal Archief. Als er in de index een getal staat, betekent
dit dat de slaven in 1863 op een plantage woonden. Elk getal correspondeert met een
bepaalde plantage.
30.121 slaven waren werkzaam op plantages. Op onze website
www.surinamistiek.nl is het nu al mogelijk een gedeelte van deze gegevens te
raadplegen. U moet dan gaan naar het bestand: Familienamen en plantages
Wat kunt u in dit PDF-bestand vinden? Allereerst de combinatie van familienaam
en plantage. U kunt op twee manieren zoeken:
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- Door de familienaam in te typen, en
- Door het plantagenummer in te typen dat u in de ‘Index op familienamen’ vond
U vindt dan verder:
- Welke andere familienamen bij deze plantage hoorden,
- Waar deze plantage lag,
- Hoeveel slaven op deze plantage in 1863 geëmancipeerd werden, en
- De (belangrijkste) eigenaren van deze plantage.
Er zijn echter plantages met tientallen eigenaren. Daarom zullen wij te zijner tijd een
overzicht maken waarin u alle eigenaren kunt vinden, inclusief voor welk deel zij
van een bepaalde plantage het eigendom hadden.
Er komen boeken waarin de gegevens die nu op de website staan overzichtelijk
zijn gerangschikt en voorzien van een duidelijke inleiding over het proces van
Emancipatie. De eerste twee boeken staan nog voor dit jaar gepland.

Geijskes en Lindeman
J. van Donselaar
Van september 1948 tot mei 1949 ploeterde een expeditie van zes wetenschappers
met assistenten en dragers door enige onbekende delen van de Surinaamse wildernis.
Leider was de toentertijd meest ervaren woudloper van Suriname, de zoöloog dr.
D.C. Geijskes. De botanicus J.C. Lindeman, een nieuwkomer, had tot taak de
plantengroei van de bezochte gebieden te onderzoeken om daar later op te kunnen
promoveren - dat gebeurde in 1953 aan de Utrechtse universiteit. Deze twee mannen
hebben toen niet kunnen vermoeden, dat hun namen 53 jaar later nog eens samen
zouden opduiken in het proefschrift van een letterkundige. Ook voor mij, bioloog
en dus vakgenoot van deze twee, was dat een verrassing, maar dan vooral omdat er
buiten ons vakgebied kennelijk onduidelijkheid bestaat over hun beider identiteit en
hun rol op het Surinaamse wetenschappelijke toneel. Ik heb het nu over de prachtige
handelseditie van Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, het proefschrift
van Michiel van Kempen. Zie de bespreking daarvan in dit nummer in de rubriek
recensies.
Op blz. 567 van het boek is sprake van ‘etnoloog D.C. Geijskes’. Hij zou iets
gepubliceerd hebben over het ‘nengretongo’, tot ongenoegen van Papa Koenders.
Welnu, Geijskes was, als gezegd, zoöloog, gepromoveerd aan de universiteit van
Basel en gespecialiseerd in de systematiek van de libellen. Niettemin, dankzij zijn
sterke betrokkenheid bij land en volk, zijn ondernemingslust, zijn uitermate veelzijdige
speurzin en zijn ijzersterke gestel, heeft
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hij in Suriname op velerlei gebied in allerlei functies zich veel wetenschappelijke
kennis weten te verwerven en die gepubliceerd, waaronder etnologische. Zie het ‘In
memoriam’ bij zijn overlijden in 1985 (Oso 5, 1: 82-84). De vergissing ‘etnoloog’
is dus wel te plaatsen.
In een lied dat getransmigreerde Saramakaners nog in 1993 zongen (zie blz. 39-40),
wordt ene Lindema (zonder n) ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn geweest
voor het onderlopen van hun dorpen. Dat slaat op de Amerikaan A.L. Lindemann,
die tijdens de bouw en bij de sluiting van de stuwdam bij Afobaka in 1964 de
bedrijfsleider was van dat project. De toenmalige bewoners van het stuwmeergebied
kenden hem goed, want hij heeft daar enige jaren lang uitvoerig rondgekeken en ook
henzelf herhaaldelijk bezocht. Iemand die daarvan getuige is geweest, heeft mij
verteld, dat Lindemann toen van de bosnegers veel antiek koperen keukengerei en
ander huisraad heeft gekocht. Dat hadden ze nog altijd in gebruik, misschien wel
sedert ze in de zeventiende en achttiende eeuw deze dingen bij hun overvallen op
plantages geroofd hadden. Volgens mijn zegsman waren er kistenvol door Lindemann
naar Amerika verstuurd.
De bovengenoemde dr. J.C. Lindeman heeft, in tegenstelling tot het gestelde in
het boek, met het stuwmeergebied geen bemoeienis gehad. Hij heeft nog wel in de
jaren 1954-1955 in het Surinaamse bos onderzoek gedaan, maar is er daarna nooit
meer terug geweest. Wel werkt hij nu nog steeds, maar nu als gepensioneerd honorair
medewerker, aan het instituut dat nu heet ‘Nationaal Herbarium Nederland, vestiging
Utrecht’. De botanicus die in het stuwmeergebied onderzoek deed, was ik.
Ziedaar mijn correcties bij Geijskes, Lindemann en Lindeman, die ik alledrie
gekend heb, respectievelijk ken.

Javaanse migratie naar Suriname
Paul P. Mangoenkarso
Ik wil hierbij geïnteresseerde OSO lezers erop attenderen dat er een onderzoeksverslag
op het internet beschikbaar is over de Javaanse migratie naar Suriname. Het Nationaal
Archief heeft in pdf-format de resultaten van het (eerste) onderzoek getiteld ‘De
eerste 94 Javanen op plantage Mariënburg in Suriname’ sinds mei 2003 intergraal
op het internet geplaatst. Surf hiervoor op
www.nationaalarchief.nl/suriname/achtergrondinfo. De resultaten van
vervolgonderzoeken zullen voor het publiek op dezelfde wijze toegankelijk worden
gemaakt. Naast het Nationaal Archief heb ik over de Javanen op
www.javanen.myweb.nl een aantal verkorte thema's geplaatst. Onderstaand
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treft men verder de wijze waarop het onderzoek en of (vervolg)onderzoeken zullen
worden uitgevoerd, met als doel de onderzoeken reproduceer- en controleerbaar te
maken.
Ter gelegenheid van de 110-jarige herdenking in augustus 2000 van de aankomst
van de eerste boot met 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname, is de Javaanse
Historische Database openbaar gemaakt. De Javaanse database is tot stand gekomen
op initiatief van Het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief), Amrit
Consultancy en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO)
van de Universiteit van Suriname. Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag heeft het
op zich genomen de database via het internet op de site ‘Arbeid op Contract’
wereldwijd beschikbaar te stellen. Vanaf het moment van beschikbaarheid is de
database toegankelijk voor iedere nazaat van Javaanse contractarbeiders (of andere
geïnteresseerden) die achtergrondinformatie wenst over zijn of haar voorouders. De
Javaanse database bevat namelijk persoons- en gezinsgegevens van de uit Indië naar
Suriname verscheepte contractarbeiders voor de periode 1890-1939. Zo heb ik het
idee opgevat om de database niet alleen voor genealogische doeleinden te gebruiken,
maar om het als basis te laten dienen voor een kwantitatief onderzoek naar de migratie
van Javaanse contractarbeiders. Bij het onderzoek ben ik door een aantal vrienden,
drs. Jan Kras, mr. Marja Schouten, dr. Sjoerd Schenau en mijn dochter Esmeralda,
bijgestaan.
Het primaire doel van het onderzoek is het verkrijgen van een meer systematisch
inzicht in de verschepingen en de demografische ontwikkelingen van de Javaanse
contractarbeiders die vanaf 1890 tot 1939 in Suriname aankwamen. Op basis van de
geformuleerde doelstelling is voor het algehele onderzoek de volgende centrale
probleemstelling geformuleerd: Hoe heeft de populatie Javaanse contractarbeiders
per verscheping tussen 1890-1939 eruit gezien en hoe is hen het werken, wonen en
leven in Suriname vergaan?
Secundaire doelen die met het eerste onderzoek en de vervolgonderzoeken werden
beoogd, is ten eerste het verschaffen van een historisch inzicht over de situatie waarin
de ouders of voorouders van de huidige Surinaamse Javanen verkeerden bij de
aankomst. Ten tweede wordt ingegaan op het verdere verloop van het wonen, het
werken en leven in hun arbeidscontracttijd en de (korte) tijd daarna in het koloniale
Suriname.
Voor het eerste onderzoek naar specifiek de eerste groep van 94 Javaanse
contractarbeiders is geproblematiseerd: Hoe heeft de populatie van de eerste 94
Javaanse contractarbeiders (1890) eruit gezien en hoe is hen het werken, wonen en
leven in Suriname gegaan of verlopen?
Het vervolgonderzoek gaat over specifiek de groep Javaanse contractarbeiders die
in 1894 met de SS Voorwaarts naar Suriname werd vervoerd. Voor
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deze groep Javaanse contractarbeiders luidt de probleemstelling: Hoe heeft de
populatie van de 614 Javaanse contractarbeiders die in 1894 in Suriname aankwam
eruit gezien en hoe is hen daarna het werken, wonen en leven in Suriname vergaan?
De bovenstaande probleemstellingen leiden tot de formulering van de volgende
onderzoeksvragen: Hoe is de demografische samenstelling van deze groep mensen
geweest. Hierbij wordt bedoeld: de leeftijd bij aankomst, het geslacht en de
gezinssituatie. Op welke plantage werden deze contractarbeiders tewerkgesteld en
waar werden ze gehuisvest? Waar kwamen deze contractarbeiders vandaan
(geboorteplaats)? Hoe waren de omstandigheden, en hoe was in het bijzonder de
gezondheidssituatie, bij aankomst? Hoeveel contractarbeiders zijn er tijdens de
vijfjarige contractperiode overleden en waaraan? Hoeveel van de contractarbeiders
zijn er na hun contract naar Indië terug gegaan? Hoeveel van de contractarbeiders
verlengden hun contracten en op welke plantage werden ze toen te werk gesteld?
Zijn de contractanten na het vijfjarig arbeidscontract teruggekeerd? Hoeveel
contractanten deserteerden en wat voor sancties werden hun opgelegd? Hoeveel
contractarbeiders hebben uiteindelijk de premie geïncasseerd waardoor ze zich in
principe voor altijd in Suriname moesten vestigen? Hoeveel contractanten hebben
een stukje land gekregen? Hoeveel heeft het de plantage-eigenaren naar schatting
gekost aan loon in de eerste vijf contractjaren? En: Hoe ontwikkelde de Javaanse
gemeenschap zich bij benadering demografisch in de diaspora?
Deze meer kwantitatieve informatie heb ik aangevold met kennis uit literatuur en
of kennis uit het eerdere onderzoek, en aangevuld met informatie uit kranten- of tv
interviews. Ander relevant bronmateriaal zijn de scheepsverslagen, de Koloniale
verslagen, verslagen van de Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) en de
Surinaamse Almanak.
Bij het eerste onderzoek is als insteek gekozen de datum van aankomst van een
schip waarmee de Javaanse contractarbeiders naar Suriname waren verscheept. Dit
betekent dat de aankomstdatum als het onderzoekskader wordt beschouwd. Op deze
wijze vindt er een chronologische beschrijving plaats van de algehele migratie van
Javaanse contractarbeiders naar Suriname.

Expositie over de rol van Suriname en Surinamers tijdens de Tweede
Wereldoorlog
Ellen Alvares
De Tweede Wereldoorlog vormt een belangrijk onderdeel van het collectieve
Nederlandse bewustzijn. De bijdrage van Suriname en Surinamers maakt
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daarvan ten onrechte nauwelijks deel uit. Het Verzetsmuseum Amsterdam wil deze
bijdrage voor het voetlicht brengen. Dit museum organiseert van februari tot najaar
2004 een grote wisselexpositie over Suriname, de Antillen en Aruba tijdens de Tweede
Wereldoorlog en over het verzet van Surinamers, Antillianen en Arubanen in
Nederland.
Door aandacht te besteden aan hun bijdrage wil het Verzetsmuseum zowel
autochtone Nederlanders als Nederlanders van Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse
afkomst informeren over een gezamenlijke strijd. Kennisoverdracht over de rol van
Suriname en de Antillen, over hun verzetshelden en over de sterke solidariteit van
de bevolking met de gebeurtenissen in Nederland destijds staan centraal. Herkenning
en erkenning zijn sleutelwoorden. Mogelijk dat deze tentoonstelling ook in Suriname,
op de Antillen en Aruba getoond zal worden. Naast de tentoonstelling zijn er twee
documentaires gemaakt die op de Nederlandse televisie vertoond zullen worden.
Het Verzetsmuseum wil graag in contact komen met ooggetuigen en personen die
materialen hebben, zoals boeken, prenten, foto's, brieven, teksten, liederen, kostuums,
voorwerpen enzovoort die aan deze periode herinneren. Hierover kan contact worden
opgenomen met: Ellen Alvares (Verzetsmuseum), Tel: (020) 673 36 36 en 06 24 65
24 53, E-mail: ellenalvares@planet.nl

Achttiende Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek
KITLV
In het academisch jaar 2003-2004 verzorgt Caraïbische Studies van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden (KITLV) de achttiende
Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek (IUC). Aan deze cursus werken docenten van
verschillende universiteiten mee; deelname staat open aan studenten van alle
universiteiten en aan een beperkt aantal niet-universitaire deelnemers.
In de cursus komen zowel geschiedenis, politiek en ontwikkelingsproblematiek
als ook sociaal-culturele themata aan bod. De docenten behandelen onder meer:
kolonisatie, slavenhandel, plantages en slavernij, slavenverzet, contractarbeid, raciale
relaties, plurale maatschappij, peasants en post-plantage economie, dekolonisatie,
Afro-Amerikaanse culturen, Afro- en Aziatische creolisering, etniciteit, migratie en
transnationale gemeenschappen, gender, literatuur, en muziek.
De IUC is een intensieve cursus van elf weken in de periode 14 januari t/m 24
maart 2004. Colleges op woensdag van 13.30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 17.00
uur. Plaats: WSD-complex, Universiteit Leiden, gebouw 1170, zaal
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002. Tentaminering door middel van een schriftelijk tentamen. Totaal 4 studiepunten
(5, 7 ECTS).
Om deel te kunnen nemen aan de cursus dienen studenten ℮ 5 inschrijfgeld te
betalen én zich in te schrijven als student-lid van het KITLV (℮ 17,50), waarvoor zij
dan tevens een abonnement op de New West Indian Guide en toegang tot de KITLV
bibliotheek verwerven. Deelname voor derden is beperkt mogelijk, tegen voldoening
van het volledige lidmaatschap (℮ 35) en inschrijfgeld (℮ 5). Inschrijven kan tot 15
december 2003. Inlichtingen en inschrijving: Caraïbische Studies, Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, Tel: (071) 527
23 74/22 95, fax (071) 527 26 38.

Call for papers
The Anton de Kom University of Suriname (UvS) is planning to organise a conference
in February 2004 on ‘Globalisation, Diaspora and Identity Formation: The Legacy
of Slavery and Indentured Labour in the Caribbean.’ International Conference against
the background of the 150th anniversary of Chinese immigration, the 140th
anniversary of abolition of slavery and the 130th anniversary of immigration of East
Indians in Suriname, Paramaribo, February, 27-29 2004.
The focus is on the Caribbean and Suriname, but papers or panels relevant to the
central themes are also welcome. The organisers invite everyone who is interested
to submit panel or paper proposals as soon as possible.
Contact: Organising Committee Conference on Globalisation, Diaspora and Identity
Formation, c.o. Maurits S. Hassankhan - Co-ordinator, IMWO, University of
Suriname, POB 9212, Paramaribo, Suriname, Phone: (597) 46 20 03; 58 17 82; Fax:
(597) 43 91 00, E-mail: MHassan@CQ-Link.sr or imwo@sr.net
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In memoriam A.C. Cirino, 1929-2003
Een man met een missie, zo kwam de gedreven figuur van André Carolus Cirino
over. Hij sprak enigszins langzaam, met vriendelijke oogopslag, maar heel precies
in zijn woorden en altijd alsof er onder die woorden altijd een vuur smeulde. Die
gedrevenheid om het lot van de Indianen - later Inheemsen genoemd - was
kenmerkend voor zijn hele leven. Al in zijn misschien allervroegste publicatie, een
ingezonden stuk dat verscheen in De Ware Tijd van 16 mei 1963 waarin hij de toen
pas geformeerde regering-Emanuels feliciteerde, sprak hij met vuur over de Indianen
‘naar wie niemand omkijkt, tenzij om als pronkstuk te dienen.’ En ook tijdens zijn
laatste publieke optreden, bij de viering van het 15-jarig bestaan van Schrijversgroep
'77 op 28 augustus 2002, had hij het weer over zijn volk. In Suriname heeft de
naamsverandering van Indianen naar Inheemsen plaatsgehad na de aanvang van de
binnenlandse strijd van de Tucajana Amazones. Op 12 oktober 1989 - herdenkingsdag
van de aankomst van Columbus in de ‘Nieuwe Wereld’ - hield André Cirino een
inleiding in de Palmentuin. Hij pleitte toen ervoor dat de nazaten van deze
bevolkingsgroep zich voortaan geen Indianen meer zouden noemen, maar de benaming
Inheemsen zouden kiezen.
‘al snel nam de toenmalige leiding van de Tucajanas deze benaming over. Met
deze naamsverandering van de “Indiaanse” bevolking, wilden zij aangeven dat de
Inheemsen een bewuste keuze maakten ten aanzien van de eigen groepsnaam, en
niet langer onder een verkeerde naam de geschiedenis in wilden gaan’ (uit de
afstudeerscriptie sociologie van Andre's dochter Theresia Cirino). A.C. Cirino werd
geboren in het dorp Goede Hoop, een dorp van Moerato's - mensen van gemengd
Indiaans-Creools bloed - aan de Coppenamerivier in
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het district Saramacca, een dorp waar de pakketboot aanlegde die door de
binnenlandse wateren van Paramaribo naar Nickerie voer. Mede dankzij die goede
verbinding met de hoofdstad werd Cirino al als kind naar de hoofdstad gestuurd om
er school te gaan. Zijn vader, Thomas Frans Banda, een verteller van grote reputatie,
had toen al het zaad gezaaid dat zo vruchtbaar bij Cirino zou ontkiemen: het waren
de verhalen van zijn vader - merendeels maar niet uitsluitend van Karaïbse origine
- die zich in het hoofd van Cirino hadden vastgezet, en die hij vanaf 1964 begon te
publiceren in De Ware Tijd onder de naam Jakono Rino (Vriend Rino). Ruim tachtig
vertellingen bundelde Cirino in 1970 in twee deeltjes Indiaanse Vertellingen die hij
in eigen beheer uitbracht, die eerst in 1978 door Bolivar Editions werden herdrukt
en vervolgens nogmaals door Cirino zelf in 2000 in grote oplage. Van de verhalen
die hij tussen 1964 en 1967 publiceerde in de krant, kwamen er 49 niet terecht in de
boekuitgave, terwijl de twee deeltjes zeven vertellingen bevatten die nooit eerder in
de krant waren verschenen.
In dezelfde tijd was Cirino actief in de politiek. Zo was hij in 1962 medeoprichter
van de Verenigde Indiaanse Partij (VIP). Na het uiteenvallen daarvan werd in het
jaar 1969 de inheemse partij KANO opgericht; de eerste poging tot samenwerking
tussen de twee grootste Inheemse volken, de Arowakken en Caraïben. André Cirino
was jarenlang actief als voorzitter van deze partij. Ook binnen andere Inheemse
organisaties vervulde hij een actieve rol. Dezelfde lijn volgend begon Cirino in de
jaren '80 aan een reeks beschouwingen in De West: ‘Geknechte Indianen, geknechte
wereld’. Toen was er al heel wat meer bekend geworden over de genocide op de
oudste inwoners van de Amerika's, maar Cirino vond dat het niet vaak genoeg in
eigen land herhaald kon worden. Hij deed het opnieuw, met passie, vuur en kracht
van argument. Hij verwees onder meer naar een passage uit de Verklaring van
Barbados uit 1971, waarin missie en zending als instrumenten van het kolonialisme
tegen Indianen waren veroordeeld. De West plaatste bij het artikel een noot; de krant
zei het niet eens te zijn met Cirino: ‘De landen waar Missie en Zending werkzaam
zijn (geweest) mogen God op hun blote knieën danken, dat deze instellingen ze ooit
in hun arbeidsveld hebben betrokken. Er zijn fouten, zelfs grote fouten - niet
organisatorisch, maar individueel - gemaakt. Maar wat Missie en Zending hebben
gepresteerd en nog presteren is met geen aardse goederen te betalen.’ Cirino wilde
zijn artikelen graag als boek uitbrengen. In het typoscript van Geknechte Indianen,
geknechte wereld, waarvan de tekst hoogstwaarschijnlijk niet door Cirino zelf uit de
krantenartikelen is overgetypt, komt ook de noot van De West voor. Het boek kwam
echter nooit uit.
Vóór Cirino waren er vooral antropologen geweest die vertellingen - ook
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weer merendeels van de Karaïben, in veel minder sterke mate ook van Arowakken,
Warau en Bovenlandse Volkeren - hadden vastgelegd, maar een collectie van
vergelijkbare grootte als die Cirino in 1970 publiceerde, bestond er niet. Cirino
ontsloot het hele vertelspectrum van de Indianen, hun hele leven en kosmologie,
omvattend. Cirino koos daarvoor een traditioneel geschreven vorm, eenvoudig en
didactisch goed toegankelijk, maar die in wezen dichter stond bij de westerse manier
van vertellen, dan bij het authentieke vertellen van de Inheemsen, zoals dat vooral
naar voren komt, wanneer bandtranscripties worden gemaakt. Daardoor verloor het
vertelmateriaal zeker aan authenticiteit, maar bereikte anderzijds ook vrij gemakkelijk
brede lagen van het lezerspubliek, van jong tot oud.
Cirino ging school en bleef zijn leven lang lezen en studeren. Hij was al 60 toen
hij in 1989 aan de Landbouwuniversiteit Wageningen zijn studie landschapsplanning
in (sub)tropische gebieden afrondde met een studie waarvoor hij stage had gelopen
in Afrika: Landschapsarchitectuur in Kiisi Town, Kenya, bezien in relatie tot de
politiek. Hij had zich verdiept in landbouw, bosbouw, architectuur en psychologie.
Op basis van deze kennis en zijn nimmer aflatende betrokkenheid bij de Indianen
werd hij actief op het gebied van ontwikkelingsprojecten in inheemse
gemeenschappen.
Ook de grondenrechtenkwestie liet hem niet koud. Onder het motto ‘Grondrechten
zijn ook mensenrechten’ was in december 1976 reeds een 150 km lange protestmars
gehouden, om een wettelijke regeling voor de bescherming van woon- en leefgebieden
van de Inheemsen af te dwingen. De mars vormde ongetwijfeld het hoogtepunt in
het bestaan van de KANO en trok ook internationaal de aandacht. In het jaar 2000
was Cirino ook weer aanwezig op door de regering Wijdenbosch georganiseerde
busikondre dei, een consultatieronde onder de binnenlandbewoners ten aanzien van
de grondenrechtenproblematiek. Ook bij deze gelegenheid wees Cirino op de rechten
van de Inheemsen in Suriname.
Hij gebruikte de workshops overigens ook om een pleidooi te houden voor een
nationale feestdag voor de inheemsen, in navolging van de andere etnische groepen
die immers allen (?) een specifieke dag in nationale context mochten vieren. Zijn
voorkeur ging uit naar een dag in juni; de opkomst van de Pleiaden in die maand was
immers al eeuwenlang een gedenkpunt voor de Indianen geweest waaromheen
landbouw en cultuur werden georganiseerd. Die nationale feestdag heeft André Cirino
nooit zien komen. Hij overleed op 6 mei 2003 in Paramaribo.
Karin Boven & Michiel van Kempen
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In Memoriam Ruud Mungroo, 1938-2003
De onlangs overleden Ruud Mungroo was voor het Surinaamse lezerspubliek een
van de bekendste Surinaamse schrijvers. Hele generaties mulo-scholieren lazen zijn
novelle Het raam, een sociaal-realistische vertelling over een uit de gevangenis
ontslagen man die zich in flashbacks voor de geest haalt hoe hij tien jaar eerder de
minnaar van zijn vrouw uit het raam gooide. Mungroo had het gegeven in 1968
gebruikt voor het door Rapar uitgezonden hoorspel Ai Santo Boma en hij had die
tekst daarna omgewerkt tot een theatermonoloog die op 14 april 1969 in het CCS
door Arnie Breeveld werd gespeeld onder regie van Hans Caprino. In 1971 bracht
Mungroo vervolgens de prozatekst uit, een boekje dat in 1977 (tweemaal) en in 1984
en 1985 herdrukt werd. De thematiek van de novelle sprak aan: de menselijkheid
van een handeling uit woede tegenover de onmenselijkheid van het rechts- en
gevangeniswezen. Eenvoudig van taal en beperkt van omvang bereikte het boekje
telkens weer nieuwe groepen jonge lezers. Het verkreeg de status van andere
veelgelezen mulo-boeken als Wajono van Thea Doelwijt en Het bittere kruid van
Marga Minco. Gevolg daarvan was dan weer dat het boekje niet altijd werd toegelaten
op de leeslijsten van leerlingen die doorstroomden naar havo en vwo.
Wat weinig scholieren wisten - en hun docenten evenmin - was dat Mungroo niet
de naam was die de schrijver van de burgerlijke stand had gekregen. Hij werd in het
geboorteregister ingeschreven als Rudi Mangroe, geboren op 16 februari 1938 in het
district Suriname. Zijn Hindostaanse moeder, een zangeres die met een nátak-groep
door de districten trok, wilde hem Rudruhe (hij die is als God) noemen, maar daar
had de ambtenaar geen oren naar en hij schreef de boreling in als Rudi. Een deel van
zijn jeugd bracht hij door in
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het district Coronie, waar zijn vader, Emmanuel Tevreden, vandaan kwam. Het is
dan ook wel begrijpelijk dat in het overlijdensbericht van Ruud abusievelijk Coronie
als zijn geboortedistrict werd vermeld.
Rudi Mangroe volgde het onderwijs van de Evangelische Broedergemeente, eerst
de Zuiderstadsschool, daarna de Froweinschool (mulo). In 1958 vertrok hij naar
Nederland om chemie te studeren, maar hij haakte af, werkte bij een drukkerij en
volgde cursussen radiojournalistiek aan de Utrechtse School voor Journalistiek. In
1966 keerde hij terug naar Suriname en werkte voor verschillende radiostations. Met
zijn prachtige radiostem maakte hij vele uren uitzending. Mungroo werd een bekende
verschijning, een bekendheid die nog vergroot werd met een bijrol in de film Wan
Pipel van Pim de la Parra. Maar het aantal ontslagbrieven moet uiteindelijk het aantal
aanstellingsbrieven overtroffen hebben: vriendschapsbetrekkingen die gevoed worden
met grote glazen bier stelde Ruud niet zelden boven de werkdiscipline, en dat
verdraagt zich nu eenmaal slecht met een uitzendschema.
Ruud Mungroo heeft een handvol gedichten gepubliceerd, maar hij beschouwde
zichzelf als verteller en schrijver, niet als dichter en hij heeft zijn gedichten - bewogen
lyriek van traditionele vormgeving - ook nooit willen bundelen. Erg zorgvuldig
sprong hij er ook niet mee om: in zijn inzending voor de Spiegel van de Surinaamse
poëzie stuurde hij in hetzelfde machineschrift het gedicht ‘Herboren’ van Gerrit
Achterberg mee, zodat nu dus ook Achterberg onder de naam Mungroo figureert
tussen zijn Surinaamse collega's.
Als prozaschrijver debuteerde Mungroo op 27 januari 1968 met het verhaal ‘Bakra,
mijn pettum’ in Wi foe Sranan, de literaire pagina van het dagblad Suriname. Het
zou in 1970 worden opgenomen in zijn eerste bundel Afanaisa en andere verhalen.
Daarna volgden nog de novelle Het raam, en de korte roman Tata Colin, die zich
afspeelt aan het begin van de jaren dertig in de negentiende eeuw op de plantage
Leasowes, waar de charismatische Tata Colin de naderende bevrijding predikt. Het
boek verscheen in 1982, en het was alleen al een opmerkelijke uitgave omdat er sinds
Codjo, de brandstichter van Rikken in 1903 geen historische vertelling in Suriname
meer in boekvorm was uitgekomen. Het was zijn meest omvangrijke en artistiek ook
zijn beste boek, en deed de hoop herleven op méér. Maar dat méér wilde maar niet
komen.
Ruud Mungroo behoorde tot een idealistische generatie die hoog wilde springen,
die eisen stelde aan het eigen werk, maar wier polsstok net te kort was om over de
hoogste lat te komen: Eddy Pinas, Benny Ooft, Rudi Kross, Paul Marlee, Jozef
Slagveer, Frits Wols, allen schrijvers van een klein oeuvre waarin onmiskenbaar het
talent doorschemert, maar zonder dat een schrijfbezeten-
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heid als die van hun leeftijdgenoten Leo Ferrier en Bea Vianen een werkelijk
schrijversoeuvre voortbracht, laat staan een oeuvre als dat van de grote Surinaamse
prozaschrijvers kort na hen: Edgar Cairo en Astrid Roemer. Ruud Mungroo was nu
eenmaal geen man van de ivoren toren. Hij leefde met en tussen de mensen, hoog
en laag, rijk en arm. De grote discipline die de literaire muze van haar dienaren eist,
moest het afleggen tegen sociale contacten en gezelligheid. De grote visioenen die
hij kon ontvouwen, kregen geen vorm in grote boeken. Na 1982 publiceerde hij
verspreid in bundels en periodieken enkel nog een zestal korte prozateksten. Dat is
wel heel erg mager voor een man van zijn talent.
Iets uit zijn vingers krijgen was een praktisch onmogelijke opgave. Toen ik midden
jaren tachtig werkte aan de samenstelling van een nieuwe, in Suriname te verschijnen
bundel met verhalen van Surinamers, was hij de eerste om het plan toe te juichen.
Maar het kostte me veertien bezoeken aan de Limesgracht waar hij woonde, en dertien
maal het aanhoren van telkens variërende excuses aleer ik een verhaal van hem kreeg
losgepeuterd. Toen de bundel Nieuwe Surinaamse verhalen in 1986 verscheen, opende
die met Mungroos tekst, ‘Gai’, het verhaal van een man die in een winkel vertelt
over de dood van zijn geliefde. Maar een meestervertelling is ‘Gai’ niet. Daarvoor
bevat het teveel gemakzuchtige zinswendingen en geven enkele onwaarschijnlijke
sprongen in het verhaal te sterk de indruk dat het verhaal is afgeraffeld. Maar het is
in bepaalde opzichten wel een echt Ruud Mungroo-verhaal met een
verteller-van-sterke-verhalen als centraal karakter, met volkse types die graag wat
glazen achteroverslaan, met een plot die net niet larmoyant wordt door de nuchtere
volksvrouw: de weduwe van de winkelier die aan het eind schalks wacht op de
voetstappen van de verdwenen verteller.
Hét grote boek van Ruud Mungroo: er werd volgens hem aan gewerkt, maar het
is nooit verschenen. Al in 1987 zei hij dat het typoscript van een Grote Roman op
een oor na gevild was; het boek zou De erfenis gaan heten en het zou vele honderden
bladzijden omvatten. Maar buiten een fragment over een drinkgelag van een oude
sitarspeler en zijn vriend, werd er nooit een bladzijde van gedrukt. Op een literaire
konmakandra enkele jaren later in mijn huis in Amsterdam vertelde hij er weer over.
En in 1994 wees hij in zijn woning in het Drentse Assen - hij was in 1992 weer naar
Nederland verhuisd - op een doos waar het typoscript in zat. Bij elk later
telefoongesprek was het typoscript ‘zo goed als klaar’, ‘geheel afgerond’, ‘bij de
typiste’ enz. enz. het zou een running gag geweest zijn als er niet iets tragisch aan
het geval geweest was. Hij wilde zo graag, dat wist ik wel, maar er waren krachten
die hij maar niet overwinnen kon. Tot hij me in het voorjaar van 2003 belde. Hij zei
dat er iets groots voor me op de post was, of nee, hij ging het nu posten. Ik was
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te nuchter om nog naar de brievenbus te rennen. Het speet me werkelijk dat mijn
geloof in een afgeronde tekst tot nul was gereduceerd, het is zo plezierig om iets
moois te verwachten. Maar de grote tekst van zijn zwager Benny Ooft was ook jaren
aangekondigd en nooit verschenen, en aan verwachting komt ooit een einde.
In februari 2003 vierde hij zijn 65ste verjaardag in Suriname, op Republiek. Hij
kon natuurlijk niet weten dat het warme weerzien met zijn kinderen en kleinkinderen
en de bezoeken die hij bracht aan de wijken waar hij gewoond had, zijn laatste
indrukken van zijn geboorteland zouden zijn. Hij overleed op 9 augustus 2003 in
een Assens ziekenhuis, hij was ziek geweest maar zou naar huis zijn teruggekeerd
als niet een nierstoornis hem de pas afsneed. Een prachtmens was heengegaan. Maar
de postbode heeft nooit zijn Grote Roman gebracht.
Michiel van Kempen
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