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

[Nummer 1]
Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag Aandachtig publiek in de Rechtszaal
is van Arnold Borret (KITLV, 37 A 208). Deze afbeelding is opgenomen in het boek
van Rosemarijn Hoefte & Clazien Medendorp, Arnold Borret, Suriname: gezichten,
typen en costumen (KITLV Uitgeverij, Leiden, 2003, p. 170)
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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Voorwoord
In 2003 benaderde Wiete Westerhof, voorzitter van de Stichting COLOR het IBS
met het voorstel samen met IBS een colloquium te organiseren over het thema
‘kleurrijk Suriname’, vanuit de gedachte dat de Surinaamse samenleving zich
kenmerkt door een, in vergelijking met elders, ontspannen omgang met
huidskleurverschillen. Als dermatoloog werd Westerhof in Nederland regelmatig
geconfronteerd met de nefaste gevolgen van het gebruik van diverse middelen om
een donkere huid op te bleken. De stichting COLOR (acroniem voor Cultural
Organization Linking Orientation of Race) wil niet alleen op medisch terrein, maar
ook door middel van maatschappelijke activiteiten en onderzoek bijdragen aan een
oplossing van deze problematiek en andere problemen samenhangend met huidskleur.
IBS voelde voor deze samenwerking en besloten werd het onderwerp zowel vanuit
een medisch-biologische, historische, als sociologische optiek in een gezamenlijk
colloquium onder de aandacht te brengen.
Bromki Dyari; Over Kleur, Schoonheid en Beeldvorming bevat in artikelvorm de
bijdragen van het colloquium van november 2004, aangevuld met een flink aantal
extra bijdragen. De titel van het colloquium was Opo yu kloru, een bekende
Surinaamse uitdrukking die ontstond in een maatschappij waarin een lichtere
huidskleur een hogere sociale status gaf. In die situatie betekende het een ‘verheffen’
van je kleur door de keuze voor een lichtergekleurde partner. Op deze wijze kon een
lichtergekleurd nageslacht ontstaan, maar trouwen met een ‘lichtere’ partner was
ook een middel om geassocieerd te worden met de hogere status van de huidskleur
van de partner.
De vraag is wel of de uitdrukking in de moderne Surinaamse samenleving nog
wel refereert aan een maatschappelijke realiteit. In dit themanummer is de invalshoek
in ieder geval ruimer gekozen. Het thema dat de bijdragen bindt, is de gevarieerde
betekenis die huidskleur en andere aanvankelijk als ‘raciaal’ opgevatte lichamelijke
kenmerken op verschillende maatschappelijke niveaus in de Surinaamse samenleving
hebben gehad, maar vooral ook heden ten dage hebben.
Bij de organisatie van het colloquium kozen wij voor het volgende uitgangspunt.
Huidskleur is meer dan een biologisch gegeven. Het is onderdeel van een somatisch
normbeeld dat op verschillende momenten in de geschiedenis is gebruikt als criterium
om onderscheid te maken tussen mensen binnen een samenleving. In de koloniale
tijd kwamen rassentheorieën in omloop, die negatieve connotaties koppelden aan
bepaalde huidskleurvarianten en
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waarvan mensen tot op de dag van vandaag, wereldwijd, de nadelige gevolgen
ondervinden. Suriname verkeert in de bijzondere omstandigheid dat de relatief kleine
bevolking bestaat uit een groot aantal verschillende rassen en mengvormen daarvan
(de moksiwatra) in verschillende kleurschakeringen. De centrale vraag in dit
themanummer is: hoe ging en gaat de Surinaamse samenleving om met dit gegeven?
Is Suriname werkelijk de rainbow nation waarvoor velen haar houden, een
samenleving waar verschillen in uiterlijk veel minder dan elders een bron zijn van
verdeeldheid? Is de negatieve erfenis uit het verleden definitief onschadelijk gemaakt?
Wij spreken de hoop uit dat met dit themanummer een bijdrage geleverd wordt aan
het bespreekbaar maken van een vaak als ongemakkelijk ervaren onderwerp. Het
laatste woord is hierover ongetwijfeld nog niet gesproken.
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Wiete Westerhof
Evolutionaire, biologische en maatschappelijke aspecten van de
huidskleur
Evolutie van de hominiden en de mens
De aarde telt zo'n bonte verzameling van mensen met een uiteenlopende huidskleur
dat men zich zou kunnen afvragen waardoor het verschil in huidskleur wordt bepaald.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten wij teruggaan in de tijd. De aarde
is ongeveer 4,6 miljard jaar oud. De eerste 600 miljoen jaren had de aarde nodig om
af te koelen. Het leven begon vier miljard jaren geleden met ééncelligen.1 De primaten
of aapachtigen ontstonden pas recent in het evolutionaire proces aan het begin van
het cenozoïcum, ongeveer 65 miljoen jaar geleden. De mensachtigen of hominiden
zagen het levenslicht aan het eind van het tertiair in het plioceen ongeveer 5,3 miljoen
jaar geleden. De homo sapiens of de moderne mens kwam voort uit een van de
hominiden stammen die van 100.000 tot 80.000 jaren geleden leefden ten tijde van
het pleistoceen dat duurde van 1.8 miljoen tot 10.000 jaren geleden.2 Algemeen wordt
aanvaard dat Afrika de bakermat is van de meeste mensachtigen. Er zijn enkele lijnen
van hominiden die uitgestorven zijn, onder andere de Homo Erectus en de in Europa
ontstane Homo Neanderthalenses (de Neanderthalers), die leefden van ongeveer
400.000 tot 10.000 jaar geleden. De overige mensachtigen migreerden 1,8 miljoen
tot 100.000 jaar geleden vanuit Afrika naar Azie en Australië. De moderne mens, de
Homo Sapiens, die oorspronkelijk ook uit Afrika komt, heeft alle hominiden en
archaïsche vertegenwoordigers van de Homo Sapiens verdreven. Dit weten wij vooral
uit opgravingen op diverse plaatsen van de wereld, waarbij de schedelresten en andere
botten van het skelet gebruikt werden om tot bovengenoemde indeling te komen.
Ongeveer 5.7 miljoen jaren geleden splitsten de hominiden zich af van de apen.
Van alle apen staan de chimpansees genetisch het dichtst bij de mens. Ze zijn sterk
behaard, echter de (onderliggende) huid is wit. Aanvankelijk zijn bij jonge
chimpansees de huid van de handen en het gezicht ook wit. Op latere leeftijd wordt
deze huid gepigmenteerd. Er wordt daarom verondersteld dat de eerste hominiden
een witte huid hadden (Jablonski & Chaplin 2000: 57). Echter vanwege barre
klimatologische en milieu omstandigheden was een aanpassing nodig.

1
2

www.ucmp.berkeley.edu/help/timeformold.html.
http://hannover.park.org/Canada/Museum/man/begin.html;
www.onelife.com/evolve/manev.html;
www.cbv.ns.ca/marigold/history/evolution/evolution.html;
www.howcomyoucom.com/Descent.htm.
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De mensachtigen gingen rechtop lopen en werden actiever (Jablonski 2004a).
Botvondsten van ongeveer 2,5 miljoen jaren terug duiden op het gebruik van stenen
voorwerpen bij de Homo Australopithecus Garhi. De hominiden verlieten het oerwoud
en gingen op de open savanne jagen. Hiervoor was een aanpassing nodig om de hitte,
die door de toegenomen lichaamsinspanning ontstond en door de warmte van de zon
als gevolg van de directe blootstelling, te kunnen afvoeren. Dit vond plaats door
middel van haarverlies en toename van zweetklieren. Immers verdamping van water
(zweet) geeft afkoeling. Door de naakte huid in het openveld stonden de mensachtigen
echter bloot aan grote hoeveelheid ultraviolette (UV) straling van de zon. Daar deze
tot ernstige zonnebrand en uiteindelijk huidkanker kan leiden was er daarom behoefte
aan een beschermingsfactor in de huid tegen de UV straling van de zon. Daar de huid
mogelijk bij de mensachtigen aanvankelijk wit was (zie boven) heeft evolutionaire
aanpassing tot stimulering van pigmentcellen in de huid geleid om meer pigment te
vormen, omdat pigment bescherming biedt tegen UV stralen. Daarom is het
waarschijnlijk dat de moderne mens, die uiteindelijk van hominiden uit zuidelijk
Afrika afstamt, van oorsprong een licht bruine huid had.
Men neemt aan dat de pigmentatie van de moderne mens uit zuidelijk Afrika in
twee richtingen verder is ontwikkeld. De vroege moderne mensen die naar equatoriaal
Afrika migreerden, waar de UV straling het meest intens is, ontwikkelden een diep
zwarte huid. De mensen die Afrika uittrokken richting Azië en Europa (in de
gematigde luchtstreken) ontwikkelden een lichte huidskleur (Jablonski 2004b: 585).
Heden ten dage blijkt deze verspreiding in grote lijnen nog steeds te kloppen. Bij
recente migraties van bijvoorbeeld de Eskimo's (Inuït) was de tijd te kort om tot een
aanpassing te leiden of bestond de noodzaak om een lichtere huidskleur te ontwikkelen
niet doordat er andere beschermende aanpassingen voor in de plaats kwamen (zie
verderop).

Mechanismen van pigmentvorming in de huid
De pigmentcellen in de huid vormen pigmentkorrels of melanosomen. Er zijn twee
uiterste vormen: de eumelanosomen, die bruin tot zwart zijn, en de pheomelanosome,
die geel tot roodbruin zijn. Vaak komt het rode en het bruine pigment gemengd voor
in de pigmentkorrel. Zo kunnen alle denkbare kleurschakeringen van wit, geel,
roodbruin, donkerbruin tot zwart ontstaan. Lichte en donker gekleurde mensen hebben
in de huid een gelijk aantal pigmentcellen. Eén pigmentcel draagt zijn pigmentkorrels
over aan ongeveer 40 huidcellen. De pigmentkorrels zijn bij mensen met een donkere
huid talrijker en groter dan bij blanken. De Aziatische huid heeft kenmerken daar
tussenin (Westerhof 1982: 15).
De toename van huidkanker blijkt bij nader inzien geen factor te zijn geweest, die
tot de evolutionaire aanpassing van de huidskleur heeft bijgedragen, daar het ontstaan
van huidkanker pas op latere leeftijd plaatsvindt. Dit is ver na de reproductieve leeftijd
en vormt dus geen bedreiging voor het instandhouden
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van de soort. Dit geldt wel voor het foliumzuur gebrek dat door UV bestraling van
de huid optreedt. Hierdoor verloopt de celdeling niet goed. Het geeft niet alleen
aanleiding tot dodelijke aangeboren misvormingen, maar leidt bij mannen ook tot
afname van de vruchtbaarheid, door een van verlaagd aantal zaadcellen. De
evolutionaire oplossing hiervoor was dat de pigmentatie van de huid toenam om ons
te beschermen tegen de schadelijke UV straling. Donkere huid absorbeert beter UV
straling dan witte huid (Mathur 1977: 1356; Branda & Eaton 1978; Bower & Stanley
1989; Jablonski 1999: 581).

1. Bevolkingsmigraties volgens de ‘Out of Africa’ theorie.

Bevolkingsmigraties
Toen ongeveer 100.000 en 80.000 jaar geleden de Homo Sapiens uit Afrika wegtrok
richting de polen, waar de zonnestraling minder sterk is, werd er in de donkere huid,
van die uit Afrika komende mensen, te weinig vitamine D gevormd. Daardoor
ontstonden botmisvormingen, welke ziekte rachitis (Engelse ziekte) wordt genoemd.
Bij vrouwen geven met name misvormingen van het kleine bekken aanleiding tot
problemen bij de bevallingen als gevolg daarvan dood geboren kinderen. Te laag
vitamine D geeft ook stoornissen van de weerstand met als gevolg hogere kindersterfte
door infecties. Mogelijk is er daarom tijdens de evolutie een mutatie opgetreden
waardoor de huidskleur lichter werd (Loomis 1967: 50; Jablonski & Chaplin 2000:
57).3 Bij tamelijk licht gekleurde mensen uit Noord Afrika (Tuaregs) of van het
Arabische schiereiland kan ondanks intense zonnestraling toch nog vitamine D tekort
ontstaan, wanneer het gehele lichaam inclusief het gezicht en de handen bedekt
worden met kleding. Eskimo's (Inuït) kregen, ondanks hun gepigmenteerde huid in
de zonarme gebieden binnen de poolcirkel, geen vitamine D tekort door hun voeding.
Vis is namelijk rijk aan vitamine D.
Gebaseerd op boven genoemde skeletvondsten en genetisch onderzoek (zie hierna)
zijn er theorieën ontwikkeld over de migratie van de moderne mens

3

www.backintyme.com/essay021215.htm.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

12
vanuit Afrika. De zogenaamde ‘The out of Africa’ theorie (Oppenheimer 2004).4 In
afbeelding 1 staan de bevolkingsmigraties met pijlen aangegeven. De tijden zijn
schattingen en mogelijk zijn er meerder migraties uit Afrika geweest. De voorlaatste
ijstijd veroorzaakte dat grote delen van het noordelijk halfrond met ijs bedekt werden
en dat een enorme droogte optrad in zuidelijk Afrika. Hierdoor werden de daar
levende volkeren gedwongen naar vruchtbaarder streken te verhuizen. Doordat ijs
op het land lag opgestapeld, was het zeeniveau ongeveer 80.000 jaar geleden 80
meter lager dan momenteel, waardoor de continentale plateaus ver boven het
zeeniveau uitkwamen. De mensen konden toen vrijwel over land tot in Australië
komen. Nieuw Guinee zat toen aan Australië vast. De grote gelijkenis tussen de
Papoeas en de Aboriginals ondersteunt de migratietheorie. De Nieuwe Wereld is
relatief laat bevolkt. Tijdens of aan het eind van de laatste ijstijd, ongeveer
20.000-15.000 jaar geleden, viel door het lage zeewaterpeil de Behringstraat droog,
zodat volkeren konden oversteken van Siberië naar Alaska. Zij verspreidden zich in
enkele duizenden jaren over geheel Noord en Zuid Amerika.

Genetische bewijzen voor de ‘Out of Africa’ theorie
Enkele wetenschappers hangen multiregional origin hypothesis van de menselijke
oorsprong aan, de meeste onderzoekers zijn echter voorstanders van de ‘Out of
Africa’ theorie (Wilson & Cann 1992: 68; Stringer & McKie, 1997; Zhu Chen & Li
Jin 2001: 1151). Genetische studies hebben verschillende groepen kunnen
onderscheiden bij mensen die langdurig in geïsoleerde geografische gebieden hebben
geleefd. Dit kan aanleiding zijn voor de ontwikkeling van unieke genetische
kenmerken. Deze genetische studies werden uitgevoerd bij mensen met uiteenlopende
huidskleur. Er werd gebruik gemaakt van DNA van het Y-chromosoom en het
mitochondriaal DNA. Het Y-chromosoom dat alleen bij mannen voorkomt, geeft
inzicht in de overerving in mannelijk lijn. Het mitochondriaal DNA wordt van de
moeder geërfd en laat de erfelijke kenmerken in de vrouwelijke lijn bestuderen. Door
onderzoekingen van wetenschappers zoals Cavalli-Sforza (1993) en Wells (2003)
kan de migratie van de mens over de gehele wereld worden gereconstrueerd. Zij
hadden de briljante gedachte dat ons DNA de geschiedenis van de mensheid in zich
heeft. De puzzel wordt nog steeds verder uitgezocht. Zo woont in Uzbekistan een
man die de afstammeling is van een Afrikaan die daar 100.000-80.000 jaren geleden
is neergestreken en van waaruit bevolkingsgroepen in Eurazië (begrensd door Oeral
en Himalaya) zijn voortgekomen (Yuehai Ke et al. 2001: 1151; Quintana-Murci et
al. 2004: 827). Als Afrika als de wieg van de mens geldt, dan is Centraal Azië de
kraamkamer van het mensdom geweest. Men neemt namelijk aan dat de vroege
moderne mens in geringe aantallen (enkele duizenden) uit Afrika is vertrokken (Wells
2003).

4

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_Africa_theory.
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2. De gebieden waar Negritos voorkomen zijn met een

weergegeven.

Situatie nu
Wat zien wij heden ten dage nog terug van de migratie uit Afrika? Er wonen mensen
met negroïde kenmerken, de zogenaamde Negrito's, op de Andaman eilanden, in
Burma, Thailand, Maleisië, Centraal Borneo, op de Filippijnen, op de eilanden van
Melanesië: Papua-Nieuw Guinea, Bismarck Archipel, Solomon eilanden, Nieuwe
Hebriden (Vanuatu), Fiji en Nieuw Caledonië en ten slotte in Australië (Omoto 1984:
137), afbeelding 2). Zeer boeiend is een eilandengroep in de Indische oceaan voor
de kust van Thailand dat bij India hoort: de Andaman eilanden. Zij werden bewoond
door Negrito's die tot ongeveer 1920 nooit met de hun omringende volken in aanraking
kwamen en in het stenen tijdperk leefden. De verschillende stammen vestigden zich
hier mogelijk 80.000 jaar geleden. Ze blijken sterke uiterlijke en ook genetische
overeenkomsten te vertonen met een ander paleolithisch volk, namelijk de pygmeeën
uit Afrika (Endicott et al. 2003: 178). Sinds 1920 is er op Great Andaman migratie
vanuit India (voornamelijk deportatie van gevangenen), waardoor deze oorspronkelijke
stammen dreigen uit te sterven (Thangaraj et al. 2003: 86). Van de Great Andamese
zijn nog ongeveer vijftig personen over, van de Jawaras nog negentien. Van de Onge
zijn nog 45 personen over en van de Sentinelese weet men het niet (afbeelding 3).
Het bijzondere van de Sentelese is dat zij er in geslaagd zijn om indringers te weren
en op een eilandje
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van 65 km2 ongestoord te leven. Er wonen op North Sentinel mogelijk honderd
mensen van die stam die in harmonie zijn met zichzelf en de natuur. Geen
overbevolking, geen ontbossing. Ze hebben de hun omringende zee niet leeg gevist.
Maar uitzonderlijk is vooral dat zij geen onderlinge strijd hebben gevoerd en anderen
niet hebben onderdrukt: al 80.000 jaar! Zogenaamd primitief, want ze leven nog in
het stenen tijdperk, maar welke levensbeschouwing en wijsheid hebben zij wel niet?

The Great Andamanese
3. De overlevende stammen van de noordelijke Andaman eilanden.

Jawaras
3. De overlevende stammen van de noordelijke Andaman eilanden.
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Onge
3. De overlevende stammen van de noordelijke Andaman eilanden.

Sentelese
3. De overlevende stammen van de noordelijke Andaman eilanden.

Huidskleur en samenleving
Bestaan menselijke rassen? Na migraties gedurende miljoenen jaren hebben de
mensen zich over de hele wereld vermengd en kun je niet van duidelijke verschillen
spreken (Bamshad 2003: 78). Dit wordt duidelijk door genetisch onderzoek bevestigd.
Er is vroeger echter door mensen als Linnaeus veel schade toegebracht aan het imago
van de mens met een donker gekleurde huid. In zijn drift om alles te classificeren
deelde hij de Hottentotten (Khoisan) in bij de monsters. De kerk die het
wetenschappelijk denken in die tijd aan banden legde, verdedigde de inferioriteit van
de mensen met een donkere huid
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met bijbel uitleg, waardoor misdaden tegen de menselijkheid, zoals de ruim drie
eeuwen durende slavenhandel en slavernij konden voortduren. Tegenwoordig gaan
we er vanuit, dat wij als de moderne mensen allemaal van de Hottentotten afstammen!
Dat huidskleur en ook andere uiterlijke kenmerken, variaties zijn in de uiting van
slechts enkele genen, blijkt uit eigen wetenschappelijk onderzoek (Westerhof et al.
1978: 93). Bij een Hindostaanse familie, afkomstig uit Suriname, is in drie generaties
een autosomaal dominant ziektebeeld beschreven dat het Westerhof syndroom wordt
genoemd. Naast afwijkingen van het centraal zenuwstelsel zijn er bij sommigen met
deze ziekte ook donkere en lichte vlekken aanwezig op het lichaam.
Electronen-microscopisch onderzoek laat zien dat de donkere vlekken kenmerken
vertonen van de negroïde huid en de lichte vlekken typerend zijn voor kaukasoide
huid. Samen met hun eigen normale Aziatische huid hebben deze mensen dus drie
kenmerkende huidtypen in één persoon vertegenwoordigd. Ook in het dagelijkse
leven weten we dat een negroid fenotype (bijvoorbeeld Creools) in enkele generaties
van het ene uiterste in het andere kan veranderen. Wanneer steeds getrouwd wordt
met een blanke zal via een kind met ‘Noord Afrikaanse’ trekken, hieruit weer een
blank kindje geboren worden. Dat huidskleur slechts door één genetisch kenmerk
wordt bepaald, blijkt ook uit het feit dat in sommige gezinnen zich het fenomeen van
de zogenaamde lappendeken voordoet. Ik ken een van oorsprong Surinaamse familie
met blanke ouders, die lichte ‘Indo’ trekken hebben, met zeer gevarieerde huidskleuren
bij hun kinderen. De oudste zoon heeft een lichte huid met sproeten en rossig kroes
haar. De middelste, een dochter, heeft kenmerkende Indonesische gelaatstrekken,
terwijl de jongste een zoon een pikzwarte huid heeft met sluik haar. De kinderen zijn
van één en dezelfde vader.
Hoewel het wetenschappelijk bewezen is dat de uiterlijke kenmerken slechts
variaties op uitwendige omstandigheden zijn geweest, maar dat inwendige organen
en hun functies niet verschillend zijn, wordt nog steeds gediscrimineerd op basis van
huidskleur. Onze groep heeft in de wetenschappelijke literatuur gewezen op een
uitvloeisel daarvan, namelijk het op uitgebreide schaal toepassen van
huidbleekmiddelen (Westerhof 1997: 573; Menke et al. 2001: 89). Het onderdrukken
en uitbuiten van mensen met een donkere huid heeft betrokken mensen er toe gedreven
om naar middelen te grijpen om hen meer te doen lijken op de dominante klasse,
zodat hun kansen op de huwelijksmarkt en de arbeidsmarkt stijgen (Gomes &
Westerhof 2001: 20; Gomes & Westerhof 2002: 353). Met bleekmiddelen zoals
hydrochinon gaf dit regelmatig aanleiding tot allerlei bijwerkingen van de huid. Ook
interne afwijkingen kunnen niet uitgesloten worden bij het gebruik van hydrochinon
(Kooyers & Westerhof 2004: 768). Dit gebruik van huidbleekmiddelen wordt
omgeven door taboes. Het is daarom ook moeilijk een goed inzicht te krijgen in de
aard en mate van dit misbruik. Het mag duidelijk zijn dat dit verschijnsel van een
geheel andere orde is dan het gebruik van zonnebanken door witte mensen. Ook hier
wil men meer sociale acceptatie bereiken door middel van
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een kleur verandering van de huid, met het risico van huidveroudering en huidkanker.
Hier wil men echter de indruk wekken dat men een dure vakantie heeft genoten. Dit
is opscheppen en is niet ingegeven door de druk om niet gediscrimineerd te worden.

Herprogrammering van normen en waarden of assimilatie?
Is het mogelijk mensen van hun vooroordelen af te brengen? Wij zouden moeten
leren onze uiterlijke verschillen in positieve zin te waarderen. Dat zal niet gemakkelijk
gaan. Zo om ons heen kijkend, is onverdraagzaamheid alleen maar aan het toenemen.
Vermenging van mensen met verschillende huidskleur zou misschien ook een
oplossing zijn. Hierdoor schep je automatisch ervaringsdeskundigen met gevoelens
van eigenheid over verschillende generaties, waardoor het éénwordingsproces wordt
versneld. In Nederland zou de regering misschien een fors belasting voordeel kunnen
toekennen aan partners van een gemengd huwelijk. Alexander de Grote had de
voordelen van vermenging voor de vestiging van een stabiel rijk en harmonische
rassenrelaties ook al ingezien en gaf zelf het voorbeeld.
Suriname is rijk aan verschillende etnische achtergronden. Van begin af aan is er
vermenging tussen de verschillende bevolkingsgroepen geweest; bijvoorbeeld tussen
blanke slavenhouders en hun slavinnen, tussen contractarbeiders van Hindostaanse,
Javaanse of Chinese afkomst met Inheemse of Creoolse vrouwen. Later werd vaker
met vrouwen uit het land van herkomst getrouwd. Ondanks de politieke en
economische kloof tussen met name de Hindostanen en de Creolen is er toch nog
vermenging van verschillende bevolkingsgroepen.5 Deze willekeurig bij elkaar
gepakte bevolkingsgroepen gaan op een tolerante manier met elkaar om (De Campos
França 2004). Dat siert Suriname. Het is zeker ook een verdienste van de
opeenvolgende regeringen, maar berust uiteindelijk op de instelling van de mensen
die er wonen. Dit aspect zou beter bestudeerd moeten worden, daar het andere naties
tot voorbeeld kan strekken.
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Jean Jacques Vrij
Kleur en status in vroegmodern Suriname
De schutterij van Paramaribo als case study
‘Vroegmodern’ is een tijdsaanduiding die vooral gebruikt wordt in de historiografie
van Europese samenlevingen. Meestal duidt men er de overgangsperiode tussen
Middeleeuwen en Moderne Tijd mee aan. In Europa was dit de tijd van de
hiërarchische, in groepen met onderling verschillende rechtsposities verdeelde
samenlevingen. Kenmerkend was daarbij de neiging van de maatschappelijke
bovenlaag om de rangverschillen binnen de samenleving zo zichtbaar mogelijk te
maken. Een belangrijk omslagpunt vormde in Europa de revolutieperiode op het
einde van de achttiende eeuw. Zij luidde de hegemonie van de moderne tijdgeest in
de negentiende eeuw in. Het nieuwe burgerlijk ideaal was universalistisch. Eén
enkelvoudig burgerschap moest voor iedereen bereikbaar zijn die zich dat door
beschaving waardig gemaakt had, ongeacht rang of stand. Dat ideaal verdroeg zich
minder goed met het visualiseren van rangverschillen, omdat het doel en het resultaat
daar juist van was geweest om de verschillen te bestendigen.
De ontwikkelingen in Suriname liepen hieraan niet synchroon. De breuk van de
overheid met het vroegmoderne denken is er van recenter datum. Tot 1 juli 1863 was
het allesoverheersende hiërarchische onderscheid in de samenleving dat tussen vrijen
en slaven. Omdat dit aanvankelijk ook een onderscheid was tussen blank en zwart,
was één van de lelijke vruchten van het slavernijsysteem dat ook binnen de vrije
burgerstand een rangstelsel op basis van huidskleur van kracht werd. De moderne
‘geest der eeuw’ ging aan Suriname niet geheel voorbij. Maar de behoefte om de
bevolking de rangverschillen door middel van symbolisch beleid in te prenten bleef
desalniettemin tot op het eind van de slavernijperiode nog waarneembaar. In dit
artikel worden een aantal verwikkelingen rondom de organisatie van de stedelijke
schutterij besproken om dit te illustreren, na alvorens iets dieper in te zijn gegaan op
de infrastructurele achtergrond van het Surinaamse vroegmoderne denkpatroon.
De vroegmoderne Europese elites besteedden veel aandacht aan social front, zoals
de socioloog Erving Goffman (1990: 32-40) het noemde, ofwel de aan
maatschappelijke rang gerelateerde façade.1 Façades werden op verschillende

1

Gegeven de theatrale dimensie van het sociaal verkeer in vroegmoderne samenlevingen is
het verleidelijk om gebruik te maken van het door Goffman ontwikkelde begrippenapparaat
(zie Burke 1987: 8-10, 13-14; Burke 1992: 49; Knevel 1994: 134). Goffman (1922-1982)
analyseerde de technieken die gebruikt worden en de processen die optreden wanneer een
individu of een groep bij een publiek of doelgroep een bepaald beeld van zich zelf wil
vestigen. De context van zijn analyse was echter de moderne egalitaire samenleving.
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manieren in stand gehouden. Bijvoorbeeld door het hanteren van de regels van
préséance (sociale rang bepaalde de plaatstoewijzing bij plechtige gelegenheden in
de openbare ruimte of in de kerk). Door segregatie en uitsluiting (van joden,
‘vreemdelingen’ of paupers uit bijvoorbeeld de stedelijke schutterijen (Knevel 1994:
197, 200) of uit bepaalde beroepen). Of door weeldewetten die in verschillende
Europese landen aan mensen, naar gelang hun stand, grenzen stelden aan het hun
toegestaan uiterlijk vertoon. Zo werd het bijvoorbeeld dienstboden in Amsterdam in
1734 verboden dure kleding te dragen, omdat er immers op dit gebied toch een
zichtbaar onderscheid moest zijn tussen hen en degenen bij wie zij in loondienst
waren (Van de Pol 1996: 308-309; vgl. Van Deursen 1992: 217-8).
Men zou dit laatste voorbeeld kunnen vergelijken met het in 1769 in Paramaribo
ingestelde verbod aan slaven om schoenen en kousen en ‘opgetoomde hoeden’ te
dragen. Al was dit ook deels een politionele maatregel: slaven mochten zich na acht
uur niet meer op straat bevinden, maar om vast te kunnen stellen dat een slaaf in
overtreding was moest de gerechtsdienaar of burgerpatrouille hem wel kunnen
onderscheiden van vrije zwarten of kleurlingen (mensen van gemengd bloed).2
Overigens ontbraken in Suriname binnen de vrije burgerstand juist verschillende
van de statusonderscheidingen die in Europa gangbaar waren. Evenals andere
volksplantingen in de Nieuwe Wereld behield Suriname veel kenmerken van een
pionierssamenleving, een frontier society en het wegvallen van maatschappelijke
rangverschillen is daar één van (Burke 1992: 83). Joden bijvoorbeeld waren in
Suriname wel ingelijfd in de schutterij, al bleven de officiersrangen lange tijd voor
hen gesloten. Ook stonden veel van de broodwinningen waaruit zij in Europa tot
eind achttiende eeuw geweerd werden, er voor hen open; zoals de landbouw, om een
heel belangrijke te noemen. Was het burgerschap van de steden in de Republiek der
Verenigde Nederlanden (het zogenaamde poorterschap) slechts voor een exclusieve
groep ingezetenen weggelegd, in Suriname legde de nieuwkomer uit Europa, al bezat
hij slechts de kleren aan zijn lijf, bij aankomst simpelweg de burgereed af en was
daarmee burger als ieder ander. Daarentegen werd in Suriname een voor Europese
overheden geheel irrelevant onderscheid met veel gevoel voor maatschappelijke
symboliek juist scherp geaccentueerd: dat tussen mensen van verschillende huidskleur.
Her karakter van de Surinaamse slavernij vormde hiervoor het motief.

Gemankeerde emancipatie
In de eerste fase van de Surinaamse koloniale geschiedenis was het verschil in uiterlijk
tussen slaven en meesters, net als elders in de Nieuwe Wereld, groot. De eersten
waren zwart, de laatsten wit.3 Gemanumitteerden (vrijge-

2
3

NA (Nationaal Archief Den Haag), RvP (Raad van Politie) 79, bijlage bij notulen 17 mei
1769: memorie burgerkrijgsraad Paramaribo 16 mei 1769.
Overigens gaat het er uiteindelijk om hoe mensen zulke verschillen ervaren - zij zijn in the
eye of the beholder. Ook in historische slavernijsystemen waar de somatische verschillen
objectief beschouwd veel kleiner schijnen te zijn geweest (bijvoorbeeld in Afrika of prémodern
Europa) kregen ze maximale betekenis (Patterson 1982: 249-250); de maatschappelijke
afstand tussen slaaf en meester maakt immers dat deze verschillen uitvergroot worden.
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maakten) en hun vrijgeboren nageslacht waren in Suriname weliswaar formeel
respectievelijk grotendeels en geheel gelijkgesteld aan de blanke vrijen, maar
behielden vanzelfsprekend hun uiterlijke gelijkenis met de mensen uit de slavenstand.
Deze somatische gelijkenis kreeg voor hen een negatief gevolg door de volgende
twee omstandigheden (vgl. ook Gisler 1981: 100-101). Ten eerste leefde binnen de
overheid het besef, rond 1766 verwoord door Jan Nepveu, dat het dwaasheid was
om te denken dat de slaven ‘(...) niet na de vrijheid en meesterschap zouden tragten
(...) 't is de natuur eygen na verandering en vooral na de vrijheyd te haaken en zig
zelfs van subjectie en slaavernij te ontslaan (...)’.4 Men had het gevoel op een vulkaan
te leven, dat nog versterkt werd door de scheve getalsverhouding tussen de blanke
slavenhoudende bovenlaag en de zwarte slaven. ‘[Het] gevaar welke men van slaaven
loopt is notoir, na maate van derzelver getal vergeleeken met de meesters en andere
vrije lieden, ofte van de middelen die men heeft om ze in toom te houden,’ schreef
dezelfde Nepveu enkele jaren later en hij vervolgde, ‘doch nergens in de waareld,
nog in vroeger nog in laater tijden, is er van soo groot een disproportie gehoord als
in de colonie Suriname bevonden word (...).’ Hij schatte het aantal blanken alles bij
elkaar genomen op 3 à 4000 en het aantal slaven op 60 à 70.000.5 Eén van de
methoden waarmee de koloniale overheid deze zwakte dacht te ondervangen was
psychologisch; een vorm van impression management, zou men met Erving Goffman
kunnen zeggen. Men klampte zich vast aan een beleid dat tot doel had om bij de
slaven de vaste indruk te vestigen dat witte huidskleur inherent was aan
maatschappelijke superioriteit. De beeldvorming werd in deze optiek van
levensbelang.
Eén facet van dit beleid was dat ook de vrije zwarten én kleurlingen in de publieke
sfeer nadrukkelijk behandeld werden als mensen van mindere rang, ongeacht hun
welstand of intellectuele ontwikkeling, of zij nu vrij- en/of uit een wettig huwelijk
geboren waren of niet, louter en alleen omwille van hun huidskleur. Dat betekende
dat, voorzover het aan de koloniale overheid lag, huidskleur een fundamenteel
ordeningsprincipe werd in de hele samenleving, niet alleen in de verhouding tussen
slaaf en meester. Huidskleur werd in vroegmodern Suriname een statuskenmerk,
tegen wil en dank. De door Gisler (1981: 98-9) terzake van een vergelijkbaar (maar
veel extremer) beleid op de Franse Antillen geventileerde gedachte, dat het later zo
hardnekkig gebleken kleurvooroordeel voor een belangrijk deel een creatie van de
politiek was, is daarom zo gek nog niet.

4

GAA (Gemeente Archief Amsterdam), Particulier Archief 231 (Archief Marquette) 298,

5

‘Annotatiën op de Surinaamsche Beschryvinge van A0 1718 (van Herlein)’, fol. 218-9.
NA, SvS (Sociëteit van Suriname) 337 fol. 384-8, bijlage bij missive Nepveu aan directeuren
28 maart 1769.
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Rudolf van Lier, die dit beleid ruim een halve eeuw geleden al aan een beschouwing
heeft onderworpen, illustreerde de manier van redeneren aan de hand van één van
de argumenten die gouverneur en raden van Politie, in 1764, aanvoerden tégen het
huwelijk van een blanke man met een zwarte vrouw (Elizabeth Samson). De blanken
hielden zich staande, zo betoogden zij, ‘(...) meerder door een gevoele die de negers
hebben van onse praeminentie boven hun, dat wij lieden zijn van een beeter en edelder
natuur als zij (...) als door onse wezentlijke magt.’ Wat zou er nu van die gewenste
beeldvorming over blijven wanneer blank en zwart zich in de echt verbonden (Van
Lier 1977: 48-50)?
Dezelfde gedachtegang werd gevolgd bij de afwijzing, in 1791, van het verzoek
van Jan Elias van Onna, een mulat, om als procureur tot de balie toegelaten te worden
(Vrij 1998: 140-141). Gouverneur en raden (van Justitie in dit geval) rechtvaardigden
zich door te wijzen op ‘(...) den staat van slavernij der negers in America, en hun
groot getal in de colonien in vergelijking met dat der blanken, waardoor men, daar
de physique magt te kort schoot, door een zeekere indruk van onderschijding en
ontzag, de negers en die van hunne bloede, een maat van vrees' voor de blanken
heevt tragten in te boezemen.’ De beeldvorming vereiste dat functies van zeker
gewicht en aanzien, zoals die van procureur, buiten bereik van kleurlingen en zwarten
moesten blijven. Een informeel Berufsverbot was het gevolg.
De angst voor de noodlottige gevolgen van een slavenrevolte zette ook een rem
op het discriminatoir beleid: de vrije kleurlingen en zwarten konden immers ook
worden beschouwd als versterking van het kamp van de vrije ingezetenen tegenover
de slaven en het was daarom politiek niet verstandig de wig tussen hen en de blanken
te ver door te drijven (Patterson 1982: 257). Bovendien dwongen spontane
ontwikkelingen in de samenleving een verzachting van het beleid af (zie ook Vrij
1998: 136-9, 143). Toch zou je kunnen zeggen dat er kennelijk geen sprake kon zijn
van volledige emancipatie van de vrije kleurlingen en zwarten zolang de slavernij
nog bestond, met andere woorden: zolang de Emancipatie niet had plaatsgevonden.

Van desinteresse naar kleurpolitiek
Tot ongeveer het midden van de achttiende eeuw lijken de Surinaamse regenten
weinig aandacht voor de vrije kleurlingen en zwarten gehad te hebben. Men nam
niet eens de moeite hen nauwkeurig te registreren zoals men wel deed met de blanke
burgers. In 1756 merkte de toenmalige gouverneur Van der Meer evenwel op dat
hun aantal door de talrijke gevallen van manumissie substantieel begon te worden,
terwijl ‘(...) veele deselve rijkelijke inkomsten hebben sonder de minste last te dragen.’
Met andere woorden: hier viel voor de fiscus nog wat te halen. Hij wilde de registratie
daarom verbeteren.6

6

NA, SvS 297 fol. 16v-17, Van der Meer aan Directeuren, 17 januari 1756.
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In deze zelfde periode treedt ook een neiging aan den dag om het rangverschil tussen
hen en de blanken in de publieke sfeer zichtbaar te maken. Dat zal geen toeval zijn
geweest, maar moet - denk ik - juist begrepen worden als een reactie op het
prominenter worden van hun rol in de samenleving. In 1751 werd voorgesteld om
op zoek te gaan naar een schoolmeester voor ‘de kleine swarte kinderen’. In zijn
school zouden geen blanke kinderen komen, ‘(...) als wanneer men dan ook in onze
publique gereformeerde scholen geen Neger of mulatten behoefde te admitteeren ter
vermijding van veele ongeregeltheden.’ Toen bleek dat een geschikte kandidaat niet
zo gauw gevonden was, besloot men twee jaar later de schoolmeester op te dragen
om zolang ‘(...) de malatte en swarte, van de kinderen der Christenen [dat wil zeggen
de blanken] bisonderlijk te plaatsen.’ Apart dus.7 Deze tendens openbaart zich
ongeveer terzelfder tijd in de stedelijke schutterij.
Net als in de steden in de Republiek der Verenigde Nederlanden waren de vrije
mannelijke ingezetenen van Paramaribo verplicht hun steentje bij te dragen aan het
bewaren van de stedelijke orde en rust en in geval van nood aan de verdediging van
de stad of de kolonie in haar geheel. De meest typerende taak was de nachtwacht.
Zo'n drie keer per maand moest men 's nachts de wacht betrekken en patrouille lopen
om rustverstoringen tegen te gaan. Sinds eind zestiende eeuw waren de schutterijen
in de Republiek op militaire leest geschoeid (Knevel 1994: 108-111) en dat gold ook
voor die van Paramaribo, maar dit mag geen verkeerde indruk wekken. De schutterij
bestond uit burgers, die voor hun diensten niet betaald kregen en de dag na hun wacht
gewoon hun broodwinning weer op moesten pakken.
In de eerste periode blijken ook niet-blanken deel uitgemaakt te hebben van de
stedelijke schutterij. In de schuttersrollen van de drie burgercompagnieën die samen
de schutterij van Paramaribo uitmaakten uit 1741, staan de namen van verschillende
gemanumitteerde mulatten.8 Binnen enkele jaren hierna moet men gestopt zijn hen
in te lijven. Wel werden de in de stad gevestigde vrije kleurlingen en zwarten nog
steeds met zekere regelmaat onder de wapenen geroepen, maar dat was steeds op ad
hoc basis. Het ging bovendien zelden of nooit om inzet binnen de stadsgrenzen, maar
om acties tegen rebellerende plantageslaven of tegen Marrons. Gevaarlijke en
onplezierige onder-

7

8

GAA, Particulier Archief 379 (Classis Amsterdam) 221 fol. 327, 358. In 1761 werd een
schoolmeester voor de ‘mulattenschool’ gevonden. Het patroon van segregatie werd in het
onderwijs eerder doorbroken dan in de schutterij. Blijkens een rapport van de schoolcommissie
uit 1817 waren er, de joodse scholen buiten beschouwing gelaten, negen onderwijsinstellingen.
Alleen de school van Batenburg telde louter blanke leerlingen en zijn school was met 17
leerlingen de op één na kleinste. Alle andere scholen hadden leerlingen ‘van alle gezindheden
en kleur.’ Opmerking verdient daarbij dat vier van de negen scholen onder leiding stonden
van iemand van gemengd bloed, drie van hen opgeleid in Nederland. Onder hen de bekende
Johannes Vrolijk wiens school met 205 leerlingen verreweg de grootste was (NA, RvP 697,
sessie mei 1817, bijlage no. 35).
NA, SvS 268 fol. 619 e.v., bijlagen bij missive gouverneur Van de Schepper aan directeuren
20 mei 1741. Het gaat o.m. om Abraham de Para, Pieter de Vreede en Hendrik van Perica.
Dat zij mulat en gemanumitteerd waren werd overigens niet vermeld, maar blijkt uit andere
broonen (zie Vrij s.d.).
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nemingen die in de ogen van de reguliere schutterij het ‘vuile werk’ vormden dat
beneden hun waardigheid lag.
In 1775 besloot de overheid echter om de in Paramaribo woonachtige vrije
kleurlingen en zwarten in twee permanente burgercompagnieën te organiseren. Dat
had veel te maken met de kritieke situatie die inmiddels in Suriname was ontstaan
door het optreden van de Boni-Marrons in het Cotticagebied en Kwinti-Marrons ten
westen Paramaribo, maar de directe aanleiding tot de oprichting was toch een hiertoe
strekkend verzoek van 52 vrije zwarten en kleurlingen. Zij wensten meer structuur
in de van hen gevergde diensten en refereerden aan het voorbeeld van Curaçao waar
al sinds decennia de situatie bestond dat ‘(...) de vreye mulatten en negers in een
bijsondere compagnie affgedeelt sijn, voorsien met eygene opper en onder officieren,
welke compagnie separaat en independent sijnde van de compagnien der blanke
schutters, directe van de ordres van de overighijd afhankelijk is, soo als ook de
compagnien der vrijlieden in de eylanden voorsien worden van instructien en generaal
ordres, op dat ijder, soo officieren als gemeenen, weeten kan wat hij doen off laaten
moet.’9
De maatschappelijke betekenis van de oprichting van de ‘compagnieën vrije
mulatten en negers’ zoals zij genoemd werden, is dubbelzinnig. Enerzijds was het
een blijk van maatschappelijke erkenning, om niet te zeggen een rehabilitatie. De
achttiende-eeuwse schutterijen werden weliswaar niet meer gekenmerkt door de
pracht en praal die we kennen van Rembrandts Nachtwacht en andere
zeventiende-eeuwse schuttersstukken, maar de schutterij bleef een instelling met een
oude en luisterrijke geschiedenis en de vrije kleurlingen en zwarten van Paramaribo
verkregen door hun organisatie in burgercompagnieën aansluiting bij deze prestigieuze
traditie. Anderzijds symboliseerde het feit dat zij een van de (inmiddels vier) blanke
burgercompagnieën van de stad afgescheiden korps vormden op zeer zichtbare wijze
de maatschappelijke afstand die de overheid tussen hen en de blanken wilde
handhaven. Toen de raden van Justitie in 1791 hun besluit om Jan Elias van Onna
uit het procureursambt te weren verdedigden, beriepen zij zich op andere in het oog
lopende voorbeelden van ‘politique onderscheiding’. Zij noemden er slechts één:
‘(...) de twee afzonderlijke compagnien van burger negers en mulatten welke alhier
zijn opgerigt en in alle opzigten van die der blanken afgezondert.’10
Significant was ook dat de nieuwe compagnieën afwijkende taken hadden. Zij
waren opgericht, zo heette het, ‘om buijten Paramaribo & desself environs wagten
& patrouilles te doen.’11 Hun wachtplaats bevond zich buiten

9

10
11

NA, RvP 414 fol. 128: rekest Quamina van De Loncour c.s. d.d. 31 oktober 1774. De details
van de voorgaande ontwikkelingen in de jaren 1750, 1760 en de eerste helft van de jaren
1770 worden besproken in mijn publicatie in voorbereiding (Vrij s.d.)
NA, SvS 397 fol. 378, gouverneur en raden van civiele justitie aan directeuren 14 juli 1791.
NA, SvS 207, gouvernementsjournaal 18 augustus 1775.
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de toenmalige stadsgrenzen, tegenover de Landsgrond (her latere Lansigron) aan het
pad van Wanica. Daar, dus aan de rand van de stad, liepen zij hun nachtelijke rondes.
De blanke schutters daarentegen hadden hun wachtplaats aan de Oude Oranje Tuin,
het latere Kerkplein, dus midden in het centrum, en patrouilleerden 's nachts door de
straten van Paramaribo. In het vroegmoderne denken is zo'n verschil in locatie vervuld
van betekenis. Het symboliseert een verschil in status.
Ondertussen wisten de twee eerste kapiteins van de compagnieën, Willem Maurits
van Hanekroth en Christiaan Pokorna12, gedurende de eerste tijd een reeks concessies
van gouverneur en raden los te krijgen, waardoor de compagnieën voor wat betreft
de interne organisatie praktisch het evenbeeld van de blanke compagnieën werden.
Aanvankelijk was bepaald dat de officieren van de compagnieën vrije mulatten en
negers in het openbaar geen sabels mochten dragen, behalve wanneer zij dienst deden.
Evenmin zouden zij andere voorrechten genieten die aan hun blanke ambtsgenoten
wél vergund waren, zoals een geprivilegieerde plaats in de kerk en bij openbare
plechtigheden. Door aan hen de voor burgerofficieren gebruikelijke eretekenen en
eerbewijzen te onthouden, werd eens te meer het statusverschil tot uitdrukking
gebracht. Van Hanekroth en Pokorna wezen er echter op dat hun waardigheid op
deze manier in de ogen van hun manschappen een farce werd en ze geen gezag
zouden kunnen laten gelden. Kort daarop werd aan hen het dragen van sabels op
zon- en feestdagen toegestaan en werd voor de officieren van de compagnieën ook
een bank in de hervormde kerk gereserveerd.13 Hier komt nog bij dat, hoewel zij de
eerste jaren nog wel eens werden ingezet voor korte expedities tegen weglopers of
Marrons in de nabijheid van Paramaribo, de van hen gevergde diensten zich
vervolgens grotendeels beperkten tot de gebruikelijke schutterstaak: de nachtwacht.
Oppervlakkig beschouwd leken de compagnieën vrije mulatten en negers dan ook
gewoon de 5e en 6e compagnie van de schutterij van Paramaribo.14
Toch bleef de positionering van de compagnieën in het grotere geheel van de
schutterij van Paramaribo duidelijk hun mindere maatschappelijke status

12

13
14

Beiden waren zonen van blanke vaders en zwarte moeders. De vader van Pokorna was de
burgerkapitein en grondbezitter Chrysostomus Casimirus Pokorna (Stockholm
1676-Paramaribo 1752), over wie - naar ik meen - door M.D. Teenstra het misverstand de
wereld in geholpen is dat hij een kleurling was. Van Lier (1977: 78) baseerde op deze
misvatting zijn uitspraak dat het, hoewel uitzonderlijk, toch voor iemand van gemengd bloed
begin achttiende eeuw al mogelijk was een positie van aanzien in te nemen. Naar eigen
zeggen was Pokorna sr. een Zweeds edelman. Van Hanekroth (circa 1732-1782), timmerman
van beroep, was vrijgeboren; Pokorna (circa 1731-1779), grondeigenaar, was als kind
gemanumitteerd. Beiden hadden met hun vaders de Republiek bezocht en waren in Amsterdam
gedoopt, de eerste in de hervormde, de tweede in de lutherse kerk (voor deze en andere in
dit artikel gebruikte genealogische gegevens zij verwezen naar Vrij s.d.).
NA, RvP 92, notulen 6 december 1775; RvP 94, notulen 26 augustus 1776.
Zo valt in de Surinaamsche Staatkundige Almanach voor den jaare 1793 (Collectie
Universiteitsbibliotheek Leiden) te lazen ‘De Burgerye van Paramaribo is verdeeld onder
zes Vaandels, de vier eerste bestaan uit Blanke Burgers (...) en de twee volgende, uit Mulatten
en Negers.’
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weerspiegelen. Behalve de organisatorische afscheiding, de locatie van hun
wachtplaats, de afwijkende en onaangenamere diensten die met name in de jaren
1770 van hen werden gevergd, zien we dit bijvoorbeeld ook terug in de rangorde bij
ceremonieel. Bij de uitvaartplechtigheid voor gouverneur Nepveu bijvoorbeeld
vertrok de stoet van diens huis in de Gravenstraat waar de vier blanke compagnieën
gerangeerd stonden, ging vervolgens via de Kerkstraat de Heerenstraat in, waar de
twee compagnieën van zwarten en kleurlingen geposteerd stonden en daarna verder
over het Plein naar Fort Zeelandia. De opstelling van de burgercompagnieën moet
als symbolisch worden gezien. Niet alleen passeerde de lijkstaatsie de blanke
compagnieën het eerst, maar de Gravenstraat waar zij gerangeerd stonden ligt ook
dichter bij het bestuurscentrum dan de Heerenstraat. De volgende dag werd bekend
gemaakt wie voorlopig het gouvernement op zich zou nemen. Bij die proclamatie,
op het Plein, moesten de compagnieën vrije mulatten en negers zich achter die van
de blanken opstellen.15

Nadere schifting
Tekenend voor de symboolwaarde van huidskleur in deze samenleving is ook de
regeling die in februari 1781 van kracht werd, waarbij kleurlingen van bepaalde
graden van vermenging naar de blanke compagnieën werden overgeheveld (Vrij
1998: 135-6; Doortmont & Everts & Vrij 2000: 551-555). De aanleiding was een
protest van een aan de Goudkust uit een Duitse vader en een vrije Afrikaanse moeder
geboren mulat, genaamd Carel Rühle. Als vrijgeboren immigrant, die zijn opvoeding
in Amsterdam genoten had, vond hij zoals hij zelf schreef dat hij ‘(...) geenszins in
egaliteyd kan werden gesteld met vrijgemaakte mulatten & neegers’. Hij wenste dus
niet in hun compagnieën te dienen, maar in die der blanken.
Rühle's weerzin tegen de manier waarop het kleurcriterium werd gehanteerd staat
niet op zichzelf. Ook verschillende anderen claimden dat zij op basis van kenmerken
als vrije en wettige geboorte of later gevolgde legitimatie in de reguliere (in casu
blanke) schutterscompagnieën opgenomen dienden te worden (zie ook Vrij 1998:
141). Zo tekende bijvoorbeeld Adriaan Isaac Koopman, een mulat en vermogend
man, in 1796-1798 tot bij de hoogste instanties van de Bataafse Republiek protest
aan tegen het feit dat zijn zoon Willem Adriaan (geboren uit zijn wettig huwelijk
met de Curaçaose mulattin Johanna Hozee), bij de mulatten in plaats van de blanke
burgercompagnie moest dienen. Willem Adriaan (1779-1823) had van zijn zevende
tot zijn zestiende levensjaar met zijn moeder in Amsterdam gewoond en zijn vader
liet niet na op te merken dat wanneer zijn zoon daar gebleven was hij ‘(...) zonder
de minste zwarigheid of tegenkanting aldaar onder de blanken [zoude]

15

NA. SvS 367 fol. 716, Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant no. 140, 3 maart
1779; RvP 105, notulen 28 februari 1779.
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zijn aangenoomen om zijn dienst als burgerschutter waar te nemen.’16 Op zijn zachtst
gezegd bewijst dit dat de overheid er niet in slaagde om iedereen van de superioriteit
van een uiterlijk kenmerk, huidskleur, te overtuigen.
Aan Rühle's bezwaar werd niet tegemoet gekomen, net zo min als later aan dat
van Koopman. Wel werd in 1781 de gelegenheid aangegrepen om het kleurbeleid
voor zover het de schutterij betrof te stroomlijnen. Kinderen van blanken en mulatten,
musticen zoals zij in Suriname genoemd werden, waren zoals Von Sack in 1806:
schreef, ‘(...) vaak zoo blank, dat men ze naauwelijks van de Europeanen kan
onderscheiden’ (Von Sack 1821: I, 150-1). Dat gold des te meer voor kinderen van
blanken en musticen (in Suriname casticen genoemd) en zo verder. Om mulatten als
Rühle in de blanke compagnieën op te nemen achtten gouverneur en raden niet
opportuun. Dat zou leiden tot ‘een verwarring van classen en rangen’ en dat was
schadelijk voor de beeldvorming die de sociale orde ondersteunen moest, maar in
het geval van lieden die ‘in couleur weinig van de blanke zijn verschillende’ lag dit
anders. Daar vroeg de beeldvorming zelfs om een omgekeerde stap. Blanke of bijna
blanke mensen in een compagnie van zwarten en evidente kleurlingen creëerden de
impressie van gelijkheid die de overheid juist vermijden wilde.17 Besloten werd
daarom musticen voortaan in de blanke burgercompagnieën te laten dienen, mits zij
althans van wettige geboorte waren. Alle ‘nader aan de blanken komende graaden’
zouden zonder meer bij de blanken ingedeeld worden, zelfs al waren zij nog maar
kort tevoren vrijgemaakte slaven en arm als een luis. Het lijkt een uiterste consequentie
van het hanteren van huidskleur als status-symbool.
Verwonderlijk is het niet dat het denken in termen van een kleurhiërarchie
navolging kreeg binnen de particuliere samenleving. In maart 1782 kwam er in de
compagnieën een officiersplaats vrij. Tot dan toe waren de officieren

16

17

NA, West-Indisch Comité 90 fol. 43 e.v... Zie voor Koopman ook Vrij 1999: 229, 231 n. 5.
Bij het doorbladeren van Michiel van Kempens Geschiedenis van de Surinaamse literatuur
werd ik geattendeerd op een boekje uit 1789 waarin Koopman voorkomt als de ‘Freyneger
(sic)’ Kauffmann, die in de visserij rijk geworden is, zo rijk ‘dass er gegenwärtig ein Mann
von wenigstens 50.000 fl. ist, und vielen armen Blanken Gutes thut.’ (Ludwig 1789: 41).
Overigens was het bestaan van arme blanken, die in dit geval ook nog eens de gunstelingen
waren van een mulat, natuurlijk niet bevorderlijk voor het door de overheid gepropageerde
beeld van blanke superioriteit. Dat een dergelijke categorie blanken bestond, kwam ook in
februari 1781 aan de orde. Sprake was toen van Europese immigranten die omdat zij
onsuccesvol waren ‘moed, hoope en alles verliezen en in hun gedrag erger zijn dan de slaven,
en dezelve dikwijls tot spot en veragting strekken’ (NA, RvP 112, bijlage bij notulen 28
februari 1781).
Er bestond overigens nog een van dit oogpunt uit beschouwd zeer onwenselijke situatie. Er
waren immers ook musticen, casticen et cetera die nog tot de slavenstand behoorden; slaven
dus die blank of bijna blank van huidskleur waren. Ook dit punt werd in februari 1781
besproken. Erkend werd dat deze situatie onverenigbaar was met ‘de voortreffelijkheid en
ontzag dat de blanken boven het geslagt der negers praetendeeren’. Maar wat kon de overheid
er aan doen? Men stuitte hier op eigendomsrechten die men moest respecteren. Een commissie
werd ingesteld om te bekijken of het vrijkopen van zulke mensen uit de collectieve middelen
bekostigd kon worden. Maar dit draaide op niets uit. Men troostte zich met de gedachte dat
fenotypisch blanke kleurlingen veelal toch wel gemanumitteerd werden door
familiebetrekkingen (NA, RvP 112, notulen 28 februari 1781 en bijlage; Wolbers 1861: 430).
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(vaandrigs, luitenants en kapiteins) steeds mannen van gemengd bloed geweest,
mulatten en musticen, maar nu was de oudste in rang om de vacante plaats in te
nemen een zwarte man, Pieter Welbedagt. Een groot aantal officieren en
onderofficieren van gemengd bloed tekenden protest aan. ‘Wij kunnen niet penetreeren
[begrijpen]’, schreven zij, ‘ons geëgaliseerd te zien met een neger, hoe seer wij den
afkomst derselve sijn, egter heel anders met ons geleegen, want wij wierden van onse
jeugd af aan, in de christelijke geloofs opgebragt en de educatie die aan een blanke
worden gegeeven het selve genieten wij.’ Het was, betoogden zij verder, ‘strijdig
tegen de natuur’ een zwarte man te stellen boven een mustice of mulat, die ‘uyt
blanken bloed sijn voortgesproten’. Gouverneur en raden zagen echter kennelijk
geen reden de logica zo ver door te trekken en wezen het protest af.18 Een officier
moest christen en van goed gedrag zijn en kunnen lezen en schrijven. Welbedagt
voldeed aan alle voorwaarden. Hij was bovendien een degelijk man die als timmerbaas
een ruim bestaan had.19

1. Grafsteen Willem Petrus Prins, Nieuwe Oranje Tuin Paramaribo (foto auteur)

Drie jaar later kwam men langs een andere weg toch tegemoet aan de gekrenkte
gevoelens van de protesterende kleurlingen, in de hoop zo hun moreel te bevorderen.
Men besloot tot een reorganisatie. Voortaan zou de ene compagnie louter uit
kleurlingen bestaan, de ander alleen uit zwarten. Pieter Welbedagt werd de eerste
18

19

Vanzelfsprekend is die logica ook maar betrekkelijk. Op Curaçao eisten de zwarte schutters
in 1740 tijdens de plechtigheden bij de installatie van gouverneur Faesch préséance ten
opzichte van de kleurlingen. ‘De vrije neegers sustineerden dat zij meerder moesten
geconsidereert zijn als de mulaeten, dat zij koningen van haare rasse hadden en dat die
mulaeten dit niet hebben, oock als er geene neegers waaren zoo zouden geene mulaeten zijn,
zij neegers waaren oock voor de mulaeten op het eyland’, zo gaf Faesch hun redenering weer
(NA, West-Indische Compagnie 588 fol. 58-9, zie ook Klooster 1994: 294). Daar is ook geen
speld tussen te krijgen!
NA, RvP 117, notulen 26 maart 1782 en bijlagen.
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kapitein van de nieuwe ‘compagnie burger negers’. Tot 1818 zouden nog vier zwarte
mannen hem in die rang opvolgen. Dat die functie (met de daaraan verbonden
titulatuur van ‘Weledel Manhafte Heer’) voor degenen die haar bekleedden grote
betekenis kon hebben, blijkt uit de tekst op de grafsteen van één van hen, Willem
Petrus Prins (afbeelding 1).

Een nieuwe kleurbarrière
In 1816 kwam Suriname na twaalf jaar Engels tussenbewind opnieuw onder
Nederlandse soevereiniteit. De bestuurscultuur was in Nederland in de
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Bataafs-Franse tijd gerationaliseerd en het streven van het nieuwe regime was om
Surinaamse regelingen hiermee in lijn te brengen. Ook de schutterij van Paramaribo
zou georganiseerd moeten worden ‘op de wijse thans in Holland gebruikelijk’.20 Dat
gebeurde maar ten dele. Wel vormde de schutterij voortaan één, in uniform gekleed,
korps, onder een kolonel, later een majoor als commandant. Van iedereen die in de
schutterij was ingelijfd werden nu bovendien dezelfde diensten gevergd; allen
betrokken beurtelings de hoofdwacht op het Kerkplein en liepen 's nachts in de stad
hun rondes. Maar de segregatie op basis van huidskleur bleef gehandhaafd. Er waren
nu drie blanke compagnieën, drie compagnieën van kleurlingen en één compagnie
van zwarten21, ieder evenals tevoren geleid door officieren uit de eigen gelederen.
Desalniettemin bedreigde de nieuwe organisatie de steeds gecultiveerde façade van
blanke superioriteit. Immers, ook al was de schutterij dan gesegregeerd, een officier
van de zwarte compagnie was formeel toch de superieur van de lagere rangen uit de
andere compagnieën. Nu de schutterij één korps uitmaakte was dat niet geheel zonder
praktische betekenis. In ambtelijke kring klonken dan ook direct bezwaren op, zo
valt op te maken uit een opmerking van de uitgezonden ambtenaar Adriaan François
Lammens. Er werd gezegd dat ‘het benoemen van negers tot officieren’ zelfs opzien
baarde ‘in andere kolonien, alwaar men over de kleurlingen gunstiger denkt.’22 In
juni 1818 werd naar het lijkt een aanleiding gevonden om hier wat aan te doen.
Tijdens de wachtbeurt van de zwarte schutters deden zich enige incidenten voor,
waarna de zwarte burgercompagnie op non-actief werd gesteld. Volgens Lammens
was dit een onevenredig zware maatregel, hetgeen het vermoeden bevestigt dat er
sprake was van een vooringenomen standpunt.23 Toen de compagnie in 1815 weer
nieuw leven werd ingeblazen, werden blanken in de officiersrangen aangesteld. De
hoogste rang die door een zwarte man bekleed werd was die van sergeant-majoor.
De zwarte burgers protesteerden herhaalde malen tegen deze inbreuk op verworven
rechten. Wat vooral stak was dat er in dit opzicht zo'n tastbaar verschil gemaakt werd
tussen hen en de blanken en kleurlingen, die immers wel officieren uit hun eigen
rangen hadden. Sergeant-majoor Theodorus Samuel Vigeland klaagde in juni 1828
dat hierdoor ‘(...) de vrije negers zig in publieke plaatsen en bijeenkomsten, en zelfs
in particuliere gezelschappen in mindere achting en vertrouwen vervallen, soms zelfs
versmaad en gehoond bevinden en bestempeld met den naam van Guides, en
ondergestooken [onechte] burgertroepen, omdat de blanken hun niet meer vertrouwen
om hun onder hunne eigen officieren te laten dienen.’ Dit had hen zeer verbit-

20
21
22

23

NA, MvK-I (Ministerie van Koloniën 1814-1849) 3579, notulen Hof van Politie Suriname
6 mei 1816.
Na de reorganisatie van 1836 werden die getallen respectievelijk twee, twee en één.
NA, Collectie Lammens 9, ‘Vrijmoedige aanmerkingen over hetgeen in de kolonie Suriname
is voorgevallen (...)’, fol. 14. Het woord ‘kleurlingen’ is hier schijnbaar gebruikt in de zin
van niet-blanken.
Ibid., fol. 58.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

31
terd. Enkele voormalige officieren van de zwarte compagnie hadden kort tevoren
hetzelfde signaal afgegeven tijdens een persoonlijke audiëntie bij
commissaris-generaal Johannes van den Bosch.24
Van den Bosch was eind 1827 naar de West-Indische koloniën gestuurd om
voorstellen te ontwikkelen voor verbetering van het bestuur. Eén van de hem
opgedragen aandachtspunten was het verbeteren van ‘de zedelijke gesteldheid der
bewoners van alle kleuren’ (De Gaay Fortman 1930: 248). Zijn missie bracht hem
tot de conclusie dat de kunstmatig in stand gehouden sociale afstand tussen vrije
burgers van verschillende huidskleur hierbij een groot struikelblok vormde. Inzake
de onderhavige kwestie gaf hij enerzijds blijk van begrip voor de handelwijze van
de koloniale overheid, anderzijds wees hij ook op het kwalijke er van: ‘Zoolang het
vooroordeel ten aanzien der onderscheidene kleuren niet geheel is weggenomen, zal
het allesints moeyelijk zijn vrije negers tot officiers te verheffen, daar ze als dan in
de gelegenheid zijn om dikwerf blanken te commandere, en in het geheel geene
officieren uit hun midden te benoemen, legt eene minachting aan den dag, die in zich
zelven niet billijk is, en welligt in oogenblikken van gevaar nadeelig zijn kan.’25 Hoe
dit dilemma opgelost moest worden, liet hij echter over aan de wijsheid van de
Surinaamse autoriteiten.

Kleurpolitiek onder druk
In het op 14 juli 1828, kort voor zijn vertrek uit Suriname uitgevaardigde nieuwe
regeringsreglement, had Van den Bosch wel een algemene aanwijzing gegeven voor
de manier waarop de overheid met het kleuronderscheid om diende te gaan.
Vastgelegd werd dat aan ‘alle vrije lieden, burgers der kolonie, om het even van
welke godsdienst of kleur’ dezelfde rechten toekwamen en het bestuur werd
aangespoord om voor te gaan in de strijd tegen ‘de dienaangaande nog bestaande
vooroordeelen.’ Het reglement van 3 december 1832 dat de door Van den Bosch
vervaardigde tekst kwam te vervangen was wat dit betreft nog explicieter: ‘Geene
godsdienst of kleur zal (...) den vrijen burger van het bekleeden van eenig ambt of
bediening kunnen uitsluiten’ (Gouvernementsbladen 1856: 69, 170).
Het was onvermijdelijk dat ook de organisatie van de schutterij langs deze meetlat
gelegd zou worden. Eind 1835 werd een nieuw reglement ontworpen. In de woorden
van één van de architecten ervan, majoor-commandant mr. Pieter Fiers Smeding,
was nu ‘de vereeniging der couleur tot grondslag genomen’.26 Het was een halve
waarheid op zijn hoogst. Alleen blanken en
24

25
26

NA, GGWIB (Gouvernement-Generaal der West-Indische Bezittingen) 118, adres T.S.
Vigeland 9 juni 1828. Met guides zijn bedoeld de zwarte (beroeps) soldaten, rechtstreekse
opvolgers van het Korps Vrije Negers (de redimusu) uit het laatste kwart van de achttiende
eeuw.
NA, MvK-I 3268. Van den Bosch aan gouverneur-generaal Cantzlaar 18 juli 1828.
NA, GGWIB 189, exh. 13 mei 1836 no. 909. Fiers Smeding aan gouverneur-generaal Van
Heeckeren maart 1836. In een eerdere fase had de ontwerpcommissie blijk gegeven veel
problemen te verwachten als aan het principe uitvoering gegeven moest worden: ‘Hoe gaarne
wij ook alle verschil tusschen de kleur zouden wenschen weg te nemen, zoo gelooven wij
nogtans, dat dit met geweld in de schutterij te willen doordrijven, aan veelvuldige
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kleurlingen zouden in beperkte mate geïntegreerd worden.
Volgens het plan zou de schutterij uit vier compagnieën bestaan. De zwarte burgers
waren nog steeds afgezonderd, in de vierde compagnie. Bij de indeling van de andere
drie compagnieën werd echter een ander criterium dan huidskleur gebruikt. De eerste
compagnie zou bestaan uit gehuwden, weduwnaars en die ongehuwden die uit een
wettig huwelijk geboren dan wel later gewettigd waren. De twee andere compagnieën
werden samengesteld uit ongehuwden die niet wettig geboren of later gewettigd
waren. In de praktijk betekende dit dat vrijwel alleen in de eerste compagnie menging
plaats zou hebben gevonden, van blanken en wettige, gewettigde of gehuwde
kleurlingen. Het plan stuitte in de samenleving echter op zoveel weerstand, onder
meer omdat het ervaren werd als een stigmatisering van onwettig geborenen, dat het
nooit in de praktijk gebracht werd. Bij de wet van 13 mei 1836 werd bepaald dat de
schutterij uit vijf compagnieën zou bestaan, ingedeeld ‘op de aloude Koloniale wijze’,
dat wil zeggen op basis van huidskleurcategorie (Wolbers 1861: 678-80; Lenders
1996: 170).
Beide regelingen moesten hoe dan ook de agitatie van de zwarte burgers wekken.
Zowel in de oorspronkelijke als de uiteindelijke variant was vastgelegd dat de
officiersrangen voor hen gesloten bleven. De officieren van hun compagnie zouden
gerekruteerd blijven uit de blanke burgerij. Met volharding wendden respectievelijk
42, 56 en 30 van hen zich in drie achtereenvolgende rekesten tot het gouvernement
om hierin verandering te krijgen, maar tevergeefs. De eerder genoemde
majoor-commandant was een onverbiddelijk tegenstander van inwilliging van hun
wens en het gouvernement schaarde zich achter zijn mening.
Er was volgens Fiers Smeding onder de zwarte leden van de schutterij niemand
die het voor een burgerofficier noodzakelijke maatschappelijk aanzien genoot. Slechts
een enkeling behoorde tot de bezittende klasse en onderwijs hadden zij niet genoten,
zodat ‘(...) er zeer weinige slechts onder hun zijn, die kunnen lezen en schrijven.’
Daarom was het met hen een heel ander geval dan met de kleurlingen, die wel
officieren uit eigen gelederen hadden. Velen van laatstgenoemden, schreef de
commandant, ‘(...) genoten van hun vaders (van de meeste blanke personen) een
behoorlijke opvoeding, veele genoten die zelfs in Europa, een aantal hunner zijn in
de samenleving zeer gezien, eenige hunner bekleedden zelfs eer en andere ambten
en veele hunner bezitten aanzienlijke goederen - met de vrije negers is dit het geval
niet.’ Wat niet was kon nog komen, maar nu misten zij nog de voor officieren
noodzakelijke kwalificaties. Aldus Fiers Smeding.27
Dit klinkt wellicht redelijk, maar het betoog is bij nadere beschouwing niet

27

onaangenaamheden aanleiding zoude geven’ (NA, GGWIB 182, exh. 13 november 1835 no.
1855, missive Fiers smeding c.s.).
NA, GGWIB 191. exh. 12 juli 1836 no. 1281, Fiers Smeding aan Van Heeckeren, 11 juli
1836.
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zo consistent als het op het eerste gezicht lijkt. Fiers Smeding noemde in zijn
commentaren zelf een aantal namen van mensen die niet aan zijn generaliserende
schets voldeden: zoals Thomas Godlieb Smith (de voornaamste leider van het protest)
en Jacques Anthony Jacott, beiden zonen van welgestelde ouders, of de
sergeant-majoor Jan Gaspard Weyne die een degelijke positie op een planterskantoor
had.28 De ondertekening van één van de rekesten kan bovendien als bewijs dienen
dat zijn opmerking over het analfabetisme onder de zwarte schutters dubieus is (zie
afbeelding 2). Als het actuele ontwikkelingsniveau werkelijk het struikelblok was,
dringt zich natuurlijk ook de vraag op waarom het schutterijreglement van 1836 geen
enkele ruimte liet voor toekomstige zwarte kandidaten die wel aan de eisen zouden
voldoen, maar vastlegde dat de vijfde burgercompagnie ‘steeds door Blanke Officieren
[zou] worden gekommandeerd’ (Gouvernementsbladen 1856: 204).

2. Handtekeningen onder het rekest van 30 zwarte burgers de dato. 5 september 1836 (Nationaal
Archief, Gouvernement Generaal der West-Indische Bezittingen inv. no. 193, exh. 24 september 1836
no. 1690).

De crux was dan ook een andere, zoals blijkt uit een passage waarin Fiers Smeding
uitlegde waarom inwilliging van de wens van de zwarte burgers volgens hem vooral
ook gevaarlijk was. Het was het oude liedje, al vroeg de

28

Ibid... Smith was de vader van de latere zwarte volksleider en krantenuitgever Th.J.F. Valois
Smith (Ten Hove & Hoogbergen & Helstone 2004: 430-1; Van Kempen 2003: 397, 405,
468: Van Lier 1977: 250, 253, 262). Weyne was van gemengd bloed, zoon van een mulat
(mr. Jan Weyne, zie Vrij 1998: 140) en een zwarte moeder. Hij behoorde dus tot de categorie
van wat men ooit noemde karboegers, die vanaf de oprichting in 1785 bij de zwarte
burgercompagnie werden ingedeeld.
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moderne tijd om een nieuw intro. Natuurlijk dienden mensen in beginsel op
inhoudelijke kwaliteiten en niet op uiterlijke kenmerken beoordeeld te worden, maar
gegeven de maatschappelijke anomalie van de slavernij gold voor Suriname een
uitzonderingstoestand. In de woorden van de commandant: ‘(...) wij bezitten in de
volkplanting, buiten de zoo grootte vrije gecouleurde en vrije zwarte bevolking, een
stand van menschen, ik bedoel de slaven, die mede door de morele magt der blanken
moeten in toom ingehouden worden, een stand die tegen natuurlijk is, door [sic] voor
welker behoud, zoowel als dat der volkplanting zelve, alhier bepalingen regeren, en
dikwijls maatregelen moeten genomen worden, die in elke andere staat, waar
zoodanige standen onbekend zijn niet zouden te dulden zijn.’29 De ‘morele magt der
blanken’, hun maatschappelijk prestige, kwam in de ogen van Fiers Smeding en vele
anderen op losse schroeven te staan door het toelaten van zwarte burgers in verheven
posities als die van burgerofficier. Het loutere feit van hun uiterlijke gelijkenis met
de slaven, was de reden dat de aspiraties van de zwarte schutters gekortwiekt moesten
worden.
De enige aanpassing van het schutterijreglement die min of meer in de geest van
de regeringsreglementen was, vond plaats in 1850. Wat de concrete uitwerking ervan
in de praktijk is geweest zal overigens nog onderzocht moeten worden. In augustus
1849 beklaagden 24 onderofficieren van de derde en vierde burgercompagnie
(bestaande uit kleurlingen) zich bij de majoor-commandant over het feit dat recentelijk
drie personen uit de eerste twee compagnieën (bestaande uit blanken en daarmee
gelijkgestelde kleurlingen30) tot officier in hun compagnieën benoemd waren. De
toonzetting van hun geschrift was overigens heel genuanceerd. Indien, schreven zij,
‘(...) men zoude willen beweren, dat de geest des tijds alle onderscheid van kleur,
vooral in de dienst, behoort af te weren (...)’ en men met deze benoemingen ‘(...) de
vooroordeelen den bodem zoude hebben willen inslaan’, dan zouden ook
onderofficieren uit de derde en vierde tot officier in de eerste en tweede compagnieën
benoemd moeten zijn. Dat was niet gebeurd. Zolang bovendien het reglement van
1836 nog van kracht was en de compagnieën dus op basis van huidskleur ingedeeld
waren, konden zij het niet anders dan als grievend ervaren wanneer mensen van
buiten de eigen gelederen in de derde en vierde compagnie tot officier benoemd
werden.31 Uiteindelijk namen zij genoegen met de verzekering van de majoor dat
‘eene goede bedoeling’ bij het aanstellen van officieren voorop stond. Dat suggereert
dat hen is meegedeeld dat de

29
30

31

NA, GGWIB 194, exh. 18 oktober 1836 no. 1823, Fiers Smeding aan Van Heeckeren 7
oktober 1836.
De eerste van de drie gewraakte benoemingen betrof François Philemon Bouguenon
(1814-1896), die strikt genomen een kleurling was. Bouguenon, later een vermogend
administrateur en ook enige tijd lid van de Koloniale Raad, was wat men in vroegere tijden
een castice noemde; sinds 1781 zoals we zagen reden om in de blanke burgercompagnie
ingedeeld te worden. Hij was trouwens ook nog uit een wettig huwelijk geboren.
NA, MvK-II (Ministerie van Koloniën 1850-1900) 5816, verb. 3 januari 1850 no. 1/A Geheim:
J.A. Maij c.s. aan de majoor-commandant der schutterij van Paramaribo, 15 augustus 1849.
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strekking van het beleid was om huidskleur niet langer een factor te laten zijn bij het
opvullen van welke officiersplaats dan ook.
Dat was blijkbaar ook de lijn die de toenmalige gouverneur, Renier Fredrik baron
van Raders, volgen wilde. Hij beschouwde het reglement van 1832, inclusief het
daarin vastgelegde non-discriminatiebeginsel als een grondwet. Het feit dat volgens
het schutterijreglement van 1836 iemands huidskleur bepaalde in welke compagnie
hij werd ingedeeld, kon hij daarom niet anders zien dan als ‘eene fout in de
wetgeeving, welke behoorde te worden te niet gedaan, ofwel als ongedaan te worden
aangemerkt’.32 Na ruggespraak met het ministerie van koloniën werd besloten de
bestaande regelingen omtrent de organisatie van de schutterij en de benoeming van
officieren in te trekken. Voortaan kon de organisatie door de gouverneur geregeld
worden, zodanig als hij in de heersende omstandigheden raadzaam achtte. Bij het
opvullen van vacatures voor officiersplaatsen gold als enige, ‘kleurloos’, richtsnoer
dat in aanmerking kwamen ‘(...) de meest geschikte personen uit den gegoeden
Burgerstand’ (Gouvernementsbladen 1856: 289-90).

Epiloog
Terecht hameren Ulbe Bosma en Remco Raben er in hun studie naar de oude
samenlevingen van Nederlands Oost-Azië op dat we ons niet moeten laten misleiden
door de neiging van de koloniale overheden om de bevolking van hun gebieden in
hokjes in te delen. In de maatschappelijke werkelijkheid waren de scheidslijnen vaak
niet zo duidelijk of liepen zij heel anders (Bosma & Raben 2003: 10-13, 30-36). Dat
geldt ook voor vroegmodern Suriname.
De organisatie van de schutterij van Paramaribo levert misschien wel het meest
uitgesproken voorbeeld op van het pogen van de koloniale overheid om een op
huidskleurverschillen gebaseerde statushiërarchie te handhaven. Dat dit beleid juist
in dit geval zo consequent was, heeft te maken met het bij uitstek openbare karakter
van de schutterij. Ondertussen waren er echter in de privé-sfeer legio
dwarsverbindingen tussen mensen uit verschillende huidskleurcategorieën. Er
bestonden vriendschappen, gezins- en familiebanden (zie ook Hoefte & Vrij 2004:
153-156). Een enkel zinnebeeld. In 1820 plaatste Theodorus Petrus Kaersenhout
samen met drie van zijn neven in de Surinaamsche Courant een kennisgeving van
het overlijden van hun ‘waarde en zeer geliefde oud Oom’, de gewezen kapitein van
de ‘compagnie burger negers’ Willem Petrus Prins. Laatstgenoemde was, het is reeds
gezegd, zwart. Zijn achterneven, kleinkinderen van zijn halfzuster, waren casticen,
die dan ook in de blanke burgercompagnieën dienst deden.33 Het rangstelsel op basis
van

32
33

Ibid.: gouverneur Van Raders aan de minister van koloniën, 24 september 1849; MvK-II 11,
verb. 8 mei 1850 no. 8/94.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, krantencollectie op microfilm, Surinaamsche Courant
27 september 1820.
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huidskleur werd in de praktijk bovendien al snel doorkruist doordat met name
kleurlingen in de maatschappij in toenemende mate functies innamen, waarin zij de
gelijken of de meerderen van blanken waren (zie Vrij 1998). Ook waren er altijd
vrije zwarten die menig blanke qua welstand naar de kroon staken. In de face-to-face
society die Suriname was, kregen zwarten en kleurlingen, vrijen zowel als slaven,
voorts geregeld inkijkjes achter de façade van blanke verhevenheid. Menig blanke
‘viel uit zijn rol’ (om Goffmans metafoor van de ‘theatrical performance’ op de
Surinaamse sociale verhoudingen toe te passen) en gedroeg zich ook in het openbaar
op een wijze die de maskerade volledig bedierf.
Toch moet denk ik het effect van een kleurpolitiek zoals de hier besprokene niet
gebagatelliseerd worden. De schutterij speelde een rol in de samenleving van
Paramaribo totdat zij met ingang van 1 januari 1926 rustend verklaard werd (tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd haar opnieuw leven in geblazen, maar dat was in een
heel andere context). Wel behoorde de nachtwacht al vanaf 1 oktober 1892 tot het
verleden en was haar betekenis sinds de Emancipatie drastisch verminderd door de
uitbreiding van het politiekorps. De organisatie van de schutterij in de latere periode
moet nog nader onderzocht worden, maar een opmerking in de Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië (1914-'17: 427) over het fnuikend effect van ‘de afscheiding
van blanken, kleurlingen en negers in verschillende compagnieën’ wekt bij mij de
gedachte dat de segregatie wellicht langer bestaan heeft dan men verwachten zou.
Dat het effect hiervan negatief was en het kleurbewustzijn in de Surinaamse
samenleving bevorderd heeft, schijnt wel zeker. In de latere periode voerden de
autoriteiten vaak aan dat zij het kleuronderscheid wel los wilden laten, maar dat de
in de samenleving bestaande vooroordelen dit ondoenlijk maakten. Voorzover het
hier niet ging om een projectie van hun eigen gecontroleerde pose, was dit vooroordeel
de vrucht van decennia van overheidsbeleid. Dit beleid kon niet anders dan bijdragen
aan het grote misverstand, dat namelijk uiterlijke in plaats van innerlijke
hoedanigheden de waarde en de status van mensen bepalen, waardoor zij (in de
bekende woorden van Martin Luther King) beoordeeld werden, niet naar ‘the content
of their character’, maar naar ‘the color of their skin’.
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Renate Ammerlaan
‘Want al was zijn huid ook zwart,
Teêrgevoelig was zijn hart’1
Beeldvorming over zwarten en slavernij in kinderboeken, 1807-1863
‘De Afrikaansche volken, welke Heidenen, Mahomedanen, of verbasterde Christenen
zijn, staan vrij algemeen op den laagsten trap der beschaving, en velen mag men regt
wilden noemen, van welke sommigen menscheneters zijn. Hier spreekt dus vanzelf,
dat, van hunne geschiedenis, voor zoo verre er nog iets van bekend is, niet veel
merkwaardigs voor leerlingen te zeggen valt; wij zullen van de voornaamste volken
dus dan ook weinig meer, dan de namen opgeven.’ Zo meende Hendrik Wester toen
hij in 1841 zijn Kort overzigt van de voornaamste oude en latere volken of landen
op den aardbol: een schoolboek voor de hoogste klasse schreef (Wester 1841: 152).
Het schoolboek moest de leerlingen laten kennismaken met de ‘mensengeslachten
vanaf Adam en Eva’. Maar aan de Afrikaanse bevolking besteedde hij niet veel
aandacht, die waren het niet waard om beschreven te worden. Toch wil hij niet nalaten
te noemen dat de ‘Christen zendelingen uit Europa ook onder dit volk aanvankelijk
met goed gevolg het Evangelie [hebben] verkondigd’ en ‘ruwe menschen tot eene
beschaafde levenswijze gebragt’ (Wester 1841: 153).
Wester was in zijn denkbeelden geen uitzondering. Dat is een van de conclusies
uit een onderzoek dat ik verrichtte voor mijn doctoraalscriptie Geschiedenis. Voor
dit onderzoek werden 23 kinderboeken uit de periode 1807-1863 geanalyseerd op
hun beeldvorming over zwarten en slavernij. In de imagologie van de zwarte mens
was het negentiende-eeuwse kinderboek altijd slechts summier aan de orde gekomen.
Dat is een gemis, want kinderboeken weerspiegelen een bepaalde realiteit, namelijk
hoe de Europese en later ook de Noord-Amerikaanse mens van oudsher tegenover
zijn zwarte medemens wilde staan.2 Of zoals Blakely meent: ‘Children's books were
an especially important means of transmitting certain images of blacks to a mass
audience’ (Blakely 1993: 189). Bovendien hadden kinderboeken in de negentiende
eeuw veelal een educatief doel en speelden ze een belangrijke rol bij het aanleren
van waarden en normen (Buijnsters & Buijnsters 2001: 21). Het onderzoek

1
2

Citaat uit Lettergeschenk aan de jeugd, J. Scheffelaar Klots-Roorda van Eysinga 1851: 39.
In Van Kempen 1999 en 2002 is een aantal negentiende-eeuwse teksten aan de orde gesteld.
In haar studie Zwarte mensen in kinderboeken (1980) legde Roline Redmond vooral de
nadruk op kinderboeken uit de twintigste eeuw.
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dat aan dit artikel ten grondslag ligt, probeert die leemte in het imagologisch
onderzoek te vullen. De vraag die centraal staat is hoe de beeldvorming over zwarten
in negentiende-eeuwse kinderboeken gestalte kreeg, en of het toenmalige debat rond
de afschaffing van de slavernij daarbij een rol heeft gespeeld.

Tekstbronnen
Bij de tijdsafbakening voor dit onderzoek is gekozen voor de periode 1807-1863.
1863 spreekt voor zich: het jaar van de afschaffing van de slavernij. 1807 is min of
meer willekeurig gekozen om een praktische reden: een groter tijdsbestek zou een
te groot aantal bronnen opleveren voor een afstudeerscriptie.
De verschillende verhalen die werden geanalyseerd speelden zich voornamelijk
af in Afrika, Amerika, de Oost en de West (Suriname). Naast het hierboven geciteerde
schoolboek Kort overzigt van H. Wester (1841) en een reisbeschrijving, zoals
Lotgevallen van eenen reiziger in Afrika van P. Blanchard (1828), zijn vooral
fictionele verhalen onderzocht. Dit artikel biedt niet de ruimte om alle bronnen te
bespreken, maar aan de hand van enkele voorbeelden zal geprobeerd worden een
beeld van het bronnenmateriaal te geven. Ik licht er hier enkele uit.
De dankbare Hendrik Berk van H.C. Meijer (1826) verhaalt over de blanke Hendrik
die als opzichter op een plantage in Batavia werkt. Hendrik heeft veel moeite met
het slavernijstelsel, en dan met name met de handel en de mishandeling. Doordat hij
zijn slaven goed behandelt, blijven ze hem trouw. Het boek lijkt op te roepen tot een
goede behandeling van de slaven, niet tot afschaffing van de slavernij.
Eduard en Tony van M. Thieme (1830) speelt zich in Nederland af. Eduard wordt
opeens geconfronteerd met een zwarte knecht bij de buren, een moor zoals zijn
moeder zegt. Deze moor werkt als bediende. Tijdens bezoekjes die Eduard aan de
buren brengt, worden hem verhalen verteld over de ‘Toestand der Negerslaven in de
West-Indische Koffij- en suikerplantaadjen’ (Thieme 1830: 10).
Speelt in Thieme's verhaal een blanke een belangrijke rol, in het anoniem
verschenen Congo's avonturen, toen hij zijnen meester zocht (1842) heeft de slaaf
Congo de hoofdrol. Hij is in dienst bij de heer Stewart en is daar tevreden. Hij is
zelfs zo tevreden dat hij op zoek gaat naar zijn meester wanneer hij deze tijdens een
storm op zee uit het oog verliest. Het christendom speelt in deze vertelling een
ondergeschikte rol.
Dat is niet het geval in een zendingsgeschiedenis bij uitstek, Uit verre landen en
van nabij van Elise (1850) (Van Kempen 2002: 65). Een zendeling bezoekt een dorp
in Suriname waar hij de bewoners tot het christendom probeert te brengen. De jonge
Maziza is één van de weinige dorpelingen die al christen is. Hij moet echter vluchten
omdat zijn vader zijn bekering niet accepteert. Het kernverhaal van Een kijkje in de
hut van Oom Tom van H. Beecher-Stowe (1853) zal bij menigeen bekend zijn. In
deze uitgave werd door de bewerker,
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A.G. Bruinses, een zekere tante Marie opgevoerd, die haar neefjes en nichtjes de
wederwaardigheden vertelt van oom Tom, de trouwe negerslaaf. In haar voorwoord
tot het verhaal pleit Beecher Stowe voor de afschaffing van de slavernij. Dat is
bijzonder, omdat niet veel kinderboeken dit doen. In Marie en Pauline van P.J.
Andriessen (1856) bijvoorbeeld wordt wel de schandelijkheid van het slavernijstelsel
aan de kaak gesteld, maar daar blijft het bij. Het verhaal speelt zich af in Suriname
waar de ouders van Marie en Pauline een plantage bezitten. De meisjes zijn elkaars
tegenpolen als het gaat om de omgang met de slaven, maar geen van beide spreekt
zich expliciet uit voor het afschaffen van de slavernij (Van Kempen 1999: 116-119).
De planter Brunel en zijne slaven Asa en Neno (1858) van C.H. Schetsberg neemt
ons ook mee naar het slavenleven op een plantage in de West. Laar de auteur van
Marie en Pauline in het midden of de slavernij afgeschaft moet worden of niet, de
schrijver van De planter Brunel is duidelijk: aan het slavernijstelsel moet een einde
komen. Dat niet iedereen in die tijd daarvan overtuigd was blijkt uit het feit dat W.O.
von Horn in 1863 in zijn boek De Mulat zijn hoofdpersoon laat zeggen ‘dat de zwarte
door God bestemd was, om het lastdier van den bevoorregten blanke te zijn’ (Von
Horn 1863: 51).

Uit C.H. Schetsbergs, De planter Brunel en zijne slaven Asa en Neno (1858).

Beeldvorming
In verschillende onderzoeken die handelen over de afschaffing van de slavernij is
beweerd dat 1853, het jaar van de verschijning van Beecher-Stowe's De negerhut
van Oom Tom in Nederland, een ommekeer teweeg bracht in het denken over slavernij
(Siwpersad 1979: 53; Waaldijk 1959: 77). Siwpersad meent dat vooral na 1853 de
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Tweede Kamer en de publieke opinie zich steeds nadrukkelijker gaan inlaten met de
slavernijkwestie (Siwpersad 1979: XVIII-XIX). Gomes bevestigt dit idee: de
Nederlandse regering stelde een staatscommissie in die de slavenemancipatie moest
onderzoeken (Gomes 2003: 56). In dit artikel zal de scheidslijn echter niet bij 1853
liggen maar bij 1850. In dat jaar verscheen namelijk in het tijdschrift voor de jeugd
Timotheus het verhaal ‘De zwarte ziel en de blanke huid’ van de hand van C.H.
Schetsberg, waarin opgeroepen werd tot de afschaffing van de slavernij, een verhaal
dat acht jaar later als afzonderlijke boekuitgave zou verschijnen als De planter Brunel
en zijne slaven Asa en Neno3 (zie afbeelding 1).

3

Met dank aan J. Helsloot die mij wees op het bestaan van de tijdschriftbijdrage. Het boek
wordt geanalyseerd in Van Kempen 2002: 67-69.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

42
De analyses van de tekstbronnen tussen 1807 en 1863 laten een ontwikkeling zien
in de vermenselijking van de neger, een ontwikkeling die overeenkomt met de
algemene beeldontwikkeling in die tijd. Volgens Bert Paasman verloopt die
ontwikkeling van wilde Afrikaan naar geminachte negerslaaf. Deze negerslaaf wordt
beschreven als onbeschaafd, heidens, diefachtig, zedeloos, lui en dom. Wanneer de
roep om vrijheid, gelijkheid en broederschap groeit, vermenselijkt het negerbeeld.
De als slecht waargenomen eigenschappen worden niet ontkend, maar verklaard als
een gevolg van het systeem van de slavernij (Paasman 1987: 107).
Deze groei naar een steeds menselijker beeld, wordt zichtbaar in verschillende
aspecten van de beeldvorming over de zwarten. Aan de hand van de fysieke
kenmerken, de sociale beschrijvingen, de functie van de zwarte in de onderzochte
boeken en de houding van de zwarte en de blanke zal ik proberen deze groei duidelijk
te maken.

‘Zoo zwart als roet’
Vóór 1850 zijn uiterlijke beschrijvingen van zwarte protagonisten uiterst summier.
Alleen over de meest in het oog lopende verschillen, zoals de huidskleur en het haar,
worden opmerkingen gemaakt. De typeringen lopen uiteen van ‘gitzwarte aangezigten
en handen’ (Willemsen 1829: 129) tot ‘een weinig bruin van gelaatskleur’ (Thieme
1830: 7). Andere voorkomende omschrijvingen zijn ‘zwart fluweelachtig vel’, een
‘glimmend vel’ (Willemsen 1829: 10, 130), en ‘zoo zwart als roet’ (Razoux 1848:
verhaal 2). Dat de huidskleur zo vaak genoemd wordt, is niet zo verwonderlijk. Het
is het meest in het oog springende verschil, dat fascinatie, verwondering, maar soms
ook afkeer lijkt op te roepen bij de blanke auteurs. Na 1850 blijft de huidskleur veel
genoemd worden. Tante Chloé, de vrouw van oom Tom ‘heeft een rond, zwart, glad
gelaat, zoodat men in de verzoeking zou komen om te denken, dat het even als een
van hare theebeschuiten met eiwit overstreken was’ (Beecher-Stowe 1853: 152). In
een enkel geval wordt deze beschrijving uitgebreid met een opmerking over de ogen
en de tanden of het haar. Arabella, de slavin van Marie en Pauline uit het gelijknamige
boek, heeft ‘verwilderd hoofdhaar, dat er zoo borstelig en woest uitzag’ (Andriessen
1856: 41/42).
De afbeeldingen bij de verschillende teksten laten eenzelfde beeld zien. In de
meeste bronnen die in Afrika spelen worden de zwarten identiek afgebeeld: een
lendendoek, of een lakenrokje rond de heupen, een ontbloot bovenlijf en blote voeten.
De slaven buiten Afrika zijn nog wel schaars gekleed, maar dragen dan bijvoorbeeld
een kniebroek. In sommige gevallen dragen ze ook bovenkleding, maar in geen geval
schoeisel. De blanken daarentegen zien er chique uit. Ze gaan gekleed in lange
broeken of driekwart broeken met lange kousen. Meestal dragen ze een slipjas, een
giletje, een blouse en een strikdas. Ze dragen altijd schoenen, en vaak een hoed. Het
contrast met de zwarten wordt op deze manier extra benadrukt. De kleding lijkt
gebruikt te worden als teken van beschaving, maar ook om de macht en de
meerderwaardigheid
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van de blanke en de minderwaardigheid van de zwarte te bevestigen. De Afrikaan
wordt als wilde gezien en de verschijning van de wilde wordt vooral bepaald door
gebrek of afwezigheid: geen of weinig kleding, geen attributen en geen beschaving
(Nederveen Pieterse 1990: 35). Opvallend is dat in de teksten waarin gepleit wordt
voor de afschaffing van de slavernij - zoals in het boek van Beecher-Stowe - de
zwarten minder schaars gekleed gaan. De slaaf Neno in het verhaal van Schetsberg
gaat aan het eind van het verhaal zelfs geheel gekleed met schoenen en al. Dit geeft
het volwaardiger worden van de neger aan. Hij wordt steeds, volgens de blanke
maatstaven, steeds meer mens.

Trouw, arm en ongelukkig
Deze ontwikkeling richting vermenselijking is ook zichtbaar in de sociale
beschrijvingen van de zwarten in de kinderboeken. In de bronnen van vóór 1850
zegeviert het clichématige beeld van de trouwe, arme, ongelukkige, wat kinderlijke,
gevoelige neger. De reiziger Vilmard spreekt in het boek Lotgevallen van eenen
reiziger in Afrika van ‘dien armen kleinen neger’ (Blanchard 1828: 104). Naast arm
en ongelukkig is de neger of slaaf ook bijzonder trouw. Slaaf Anton uit De dankbare
Hendrik Berk verzette zich eerst tegen zijn gedwongen gevangenschap. Toen hij
merkte dat Hendrik hem goed behandelde, diende hij zijn meester trouw en eerlijk
(Meijer 1826: 91). Jacques, de negerbediende uit Eduard en Tony, wordt nota bene
door een papegaai trouw genoemd (Thieme 1830: 12). Ook wordt de neger
kinderlijkheid toegedicht. Zo wordt er van Congo in Congo's avonturen, toen hij
zijnen meester zocht gezegd, dat ‘zijne vreugde [...] volkomen kinderachtig’ was,
wanneer hij en zijn vrouw een kind hebben gekregen (Anoniem 1842: 2).
Samenhangend met deze kinderlijkheid is de tederheid die iedere neger toegeschreven
wordt. De reiziger Vilmard roemt de tederheid van de neger voor zijn kinderen. ‘De
neger heeft, over het algemeen, veel teederheid voor zijne kinderen: deze teederheid
is een van de zachtste gevoelens der natuur, welke zich even levendig in Afrika als
in Europa doet gevoelen’ (Blanchard 1828: 25). Ook de vreugdebetoning van de
negers wordt op een infantiele wijze weergegeven. In Uit verre landen en van nabij
zijn de negers ‘uitbundig van vreugde’ wanneer een zendeling hun dorp bereikt ‘zij
juichten en klapten al springend in de handen; de een verdrong den ander om zijne
goederen te dragen, en wie er niets van bekomen hadden, hieven een luid gejammer
aan’ (Elise 1850: 9).
De neger wordt eenzijdig afgedeeld. Dat doet zijn individualiteit teniet. De
kinderlijkheid en de tederheid geven aan dat de blanken vinden dat de zwarten op
een lagere trap van de beschaving staan. Ze bevinden zich in een primitiever stadium,
een kindstadium. Volgens het beschavingsmodel van Norbert Elias is een kenmerk
van beschaving het kunnen beheersen van de driften. Hij stelt dat beschaving zich
in fasen voltrekt, waarbij de sturing van het gedrag de beslissende factor is. Hoe
verder in de ontwikkeling, hoe meer gestuurd, of beter gezegd beheerst of verfijnder
het gedrag is (Spierenburg
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1998: 14). De blanke schrijvers van de hier besproken negentiende-eeuwse
kinderboeken schalen de negers nog op een lagere trap in.

Geleidelijke vermenselijking
Na 1850 wordt het beeld van de zwarte meer divers en dus minder oppervlakkig.
Naast de goede eigenschappen worden ook de slechte eigenschappen van de Afrikaan
benadrukt. Dat maakt hem menselijker. Hij is niet alleen slecht of alleen goed. De
brute plantage-eigenaren in de verhalen benadrukken negatieve eigenschappen als
traagheid en luiheid. Zij behandelen hun slaven slecht en zien hen niet als mensen,
maar als de gelijken van dieren. In Een kijkje in de hut van Oom Tom bijvoorbeeld
noemt Marie St. Clare, de vrouw van de heer St. Clare de negerslaven ‘zelfzuchtig’
en ‘zoo slecht, zoo valsch, zoo bedrieglijk en zoo traag!’ Maar Eva, de dochter des
huizes ziet dit onderscheid tussen de zwarte slaven en de blanke mensen niet. Zij
probeert haar moeder het tegendeel in te laten zien (Beecher-Stowe 1853: 77, 89).
In Marie en Pauline is eenzelfde tweespalt zichtbaar. De heer Vrede, de
plantage-eigenaar in dit boek, roept uit: ‘Een mensch! Een neger een mensch! [...]
Nu wilt gij mij wat wijs maken, vrouw! Luije beesten zijn het, anders niet, die het
brood niet waard zijn, dat ik hun geef.’ (Andriessen 1856: 20) De heer Vrede vindt
dat slaven nauwelijks mensen te noemen zijn. Zijn dochter Pauline is mogelijk nog
neerbuigender: ‘Nu ja, een mensch; omdat hij zoowat op een mensch gelijkt. Maar
hij is toch maar een slaaf, en geboren om ons te dienen, en niet om door ons gediend
te worden.’ Marie, haar zus gaat hier tegenin. Volgens haar zijn slaven net zo goed
kinderen van God en is het niet hun schuld dat ze slaaf zijn (Andriessen 1856: 31).
Soms worden negatieve karaktertrekken gebruikt om de roep om betere behandeling
van de slaven te benadrukken. De planter Brunel geeft daar een goed voorbeeld van.
De neger wordt lui, leugenachtig en wraakgierig genoemd. Volgens Brunel bezit
‘dat ras [...] alle ondeugden, en zijne luiheid wordt alleen door huichelarij geëvenaard.
Dit zeggende gaf hij, als om zijne rede te besluiten, den neger eenen zweepslag over
de schouder.’ (Schetsberg 1858: 40). Maar uiteindelijk roept diezelfde Brunel op tot
de afschaffing van de slavernij (Schetsberg 1858: 112). Uit deze tweestrijd komt de
neger naar voren als een ‘volwaardiger’ mens, met goede en slechte eigenschappen.
Dit is een voorwaarde voor emancipatie. De neger wordt steeds meer als gelijke
gezien. Dit idee past bij de ontwikkelingen in Nederland gedurende de jaren vijftig
van de negentiende eeuw, toen de Nederlandse regering zich eindelijk had
uitgesproken voor de afschaffing van de slavernij (Siwpersad 1979: 273-275).

Cham
Ondanks de vermenselijking van het beeld van slaven is de functie van de zwarte in
de periode 1807-1863 niet aan veel veranderingen onderhevig. De neger functioneert
voornamelijk als slaaf. De blanke Hendrik Berk heeft op zijn plantage verscheidene
slaven. In het verhaal speelt de slaaf Anton een
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prominente rol. Hij wordt slecht behandeld en is daarom erg opstandig. Hij wil zelfs
de directeur van de plantage vermoorden, uit wraak om de zware mishandelingen en
vernederingen die hij moet ondergaan. Hendrik voorkomt dit. Onder zijn zachte hand
wordt Anton een gewillige slaaf. Anton blijft slaaf, maar accepteert deze positie,
omdat hij menswaardig wordt behandeld (Meijer 1826: 58 e.v.).
Ook in de boeken vanaf de jaren vijftig van de negentiende eeuw is er veelal sprake
van zwarte slavernij. Oom Tom in Een kijkje in de negerhut van Oom Tom is in dienst
van een blanke meester, net als Arabella in Marie en Pauline en Neno en Asa in De
planter Brunel. Volgens de blanken in Marie en Pauline is de neger ‘onder het bestuur
der Voorzienigheid tot de slavenhandel vernederd.’ De minderwaardigheid is dus
gegeven door God. Ze staan niet op gelijke trap van beschaving met de blanken. De
slaaf is echter een mens en daarom moet hij ook als mens behandeld worden. Soms
is de zweep wel nodig, ‘maar over het geheel genomen moet men die zoo spaarzaam
mogelijk gebruiken, en liever trachten de arme zwarten door vriendelijke behandeling
tot hunnen pligt te brengen’ (Andriessen 1856: 50). Het is dus de plicht van de zwarte
om de blanke te dienen, een idee dat voortkomt uit de Cham-ideologie. Volgens die
ideologie wordt de verklaring voor de inferieure zwarte gevonden in de bijbel, in de
vertelling over de vloek van Cham. De neger behoort tot het nageslacht van Cham,
of eigenlijk Chams zoon Kanaän, die door Noach tot eeuwige knechtschap gedoemd
zou zijn. Cham werd via zijn nakomelingen gestraft, omdat hij Noach bespotte toen
deze zich tijdens dronkenschap ontbloot had (Blakely 1993: 282). ‘Vervloekt zij
Kanaän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten’ (Gen.
9: 25) staat er in de bijbel te lezen. Deze zogenaamde Cham-ideologie is misschien
wel de meest gebruikte verdedigingsgrond van discriminatie en uitbuiting geworden,
omdat hieruit behalve de rechtvaardiging van de slavernij van de zwarten, ook de
blanke, en in het bijzonder de Europese suprematie van afgeleid kan worden (Paasman
1987: 100).
De lezertjes van de negentiende-eeuwse kinderboeken kregen een beeld
voorgespiegeld van de minderwaardige zwarte slaaf ren opzichte van de meerwaardige
blanke meester. Uit de boeken spreekt het idee dat slavernij geoorloofd is, mits de
slaven goed behandeld worden. Dit idee was bijvoorbeeld onder de Réveilmensen
gangbaar. De Réveilbeweging was een fundamentalistische opwekkingsbeweging
binnen het Nederlandse protestantisme. Deze beweging heeft een stempel gedrukt
op de Nederlandse samenleving, zowel kerkelijk-godsdienstig, politiek,
maatschappelijk als onderwijskundig. In hun ogen was slavernij toelaatbaar, als de
slavenhouder zich maar christelijk gedroeg (Richard 1989).
In alle bestudeerde bronnen krijgt slechts één slaaf zijn vrijheid, Neno in De planter
Brunel. Opvallend is dat hij, ondanks zijn vrijheid, zijn meester blijft dienen
(Schetsberg 1858: 112).
Dat de zwarte ondanks de vermenselijking toch minderwaardig bleef voor de
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blanke, blijkt uit het feit dat er voor de gedachtewereld van de neger nauwelijks
aandacht was. De individuele Afrikaan lijkt niet interessant voor de blanke. Sociale
relaties worden in de bronnen niet vanuit de zwarte personages geschreven, maar
vanuit de blanke. Over de familie- en vriendschapsrelaties van de neger en slaaf
wordt weinig verteld. Zo wordt zelden vermeld of de negerslaaf getrouwd is, kinderen
heeft of vriendschappen sluit. De enige twee bronnen waar echt sprake is van een
negerfamilie zijn Uit verre landen en van nabij en Een kijkje in de hut van Oom Tom.

Laat mij u dienen

Uit Elise's, Uit verre landen en van nabij (1850).

Het minderwaardige beeld van de slaaf lijkt bevestigd te worden door de zwarte
zelf. In de verhalen wordt jhij voorgesteld als iemand die zich inferieur opstelt en
zich voegt naar zijn rol als slaaf. ‘Laat mij u dienen; ik zal uw getrouwe slaaf zijn,
zoo ik maar uw' massa [Sranan: meester] mag hooren, die de plantaadje-negers
onderwijst. Het is de grootste weldaad voor een' armen neger hem zijn' God te leeren
kennen’, zegt een slaaf in Uit verre landen en van nabij (Elise 1850: 26). (Zie
afbeelding 2 uit: Uit verre landen en van nabij, Elise (1850). Congo uit Congo's
avonturen verzet zich nier tegen zijn slavernij. Na drie jaar krijgt hij zijn vrijheid
aangeboden maar hij wit deze niet aannemen. Hij is heel gelukkig bij zijn meester:
‘Ik niet vrij wil zijn’ (Anoniem 1842: 11). Het gedrag van de zwarten of de slaven
wordt gedomineerd door afhankelijkheid. De negers lijken te veronderstellen dat ze
de blanken nodig hebben om beschaafd te worden, om tot ontwikkeling te komen.
De koning in één van de verhalen in Vijftal leerrijke geschiedverhalen is blij dat de
blanken naar zijn land komen om het christendom te brengen. Hij vindt dat zijn land
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onbeschaafd is, maar weet zelf niet hoe hij het tot ontwikkeling moet brengen (More
1807: 131, 136). In de boeken geschreven vóór 1850 speelt de vragende zwarte een
grote rol: smekend om geholpen te worden door de blanke. De negers in Honderd
kleine verhalen voor kinderen vragen om bekeerd te worden door de blanken. ‘Lieve
Afrikaansche kinderen’ vragen een blanke zendeling ‘Wij bidden u, geef ons toch
uw zegen!’ Een Hottentots meisje bidt voor het behoud van haar leraren, die haar de
christelijke godsdienst bijbrengen (Möhrle 1840: 12).
In de latere bronnen is er wel sprake van een vraag, maar meer de vraag naar
menswaardige omstandigheden. Zodra die wens wordt vervuld, overheerst de
dankbaarheid voor de goede behandeling. Oom Tom uit Een kijkje... is zijn meesters
dankbaar dat ze hem goed behandelen en verzorgen. Hij gedraagt zich zoals een
trouw slaaf betaamt: hij werkt vlijtig en is zijn meester zeer
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dienstbaar. Neno uit De planter Brunel gaat heel ver in zijn trouw aan zijn meester.
Ondanks de vele mishandelingen die hij moet ondergaan, blijft hij zijn meester dienen.
Hij schenkt hem zelfs vergeving, wanneer de heer Brunel hem dat vraagt (Schetsberg
1858: 107). Maar ook Cesar uit Marie en Pauline en Paddy uit De Mulat zijn hun
meesters erg dankbaar. Het lijkt alsof de schrijvers hiermee het belang van een goede
behandeling willen benadrukken. In sommige verhalen redt de slaaf zijn blanke
meester, een ultiemere uiting van trouw bestaat niet. Marie uit Marie en Pauline
wordt gevonden door de slaaf Cesar. Hij neemt haar mee naar zijn meester, die haar
opneemt in zijn gezin (Andriessen 1856: 12-22). De slaaf Cesar in De mijnwerker
redt zijn meester Edwards door hem in te lichten over een op handen zijnde opstand
(Evangeline 1857: 100 e.v.). Waarom de slaaf zich zo trouw en onderdanig opstelt
en zelts zijn meester redt aan wie hij onderworpen is, is moeilijk te duiden. Aan zijn
emoties en verlangens wordt immers geen aandacht besteed. Het enige verlangen
van de neger lijkt een menswaardige behandeling. Als slaaf wel te verstaan, niet als
gelijkwaardige medemens.
Dit beeld is voor de blanken prettig, ze zijn immers zoekende naar een legitimatie
voor hun slavenpraktijken. Van het idee dat de Afrikaan zelf niets anders wil zijn
dan slaaf, maken zij dan ook gretig gebruik.

Kerstening
De blanken zijn van mening dat de slaven tot een primitief, heidens volk behoren,
dat beschaafd moet worden door de superieure blanken. Het evangelie is de sleutel
tot deze beschaving. Dit idee is gangbaar in alle bronnen uit de periode 1807-1863.
In Vijftal leerrijke geschiedverhalen uit 1807 staat geschreven dat de Afrikaanse
koning ‘de grootste achting voor de Leeraars van het Christendom [had]... Liefde
voor en dankbaarheid aan God, die hem uit de duisternis, waarin hij met millioenen
van zijne landgenooten nog kort te voren gedompeld lag, verlost had, hadden in zijne
ziel de diepste wortelen geschoten en oefenden op zijn gansch gedrag eenen heilzamen
en bijblijvenden invloed’ (More 1807: 140-141). Maar ook in de latere boeken waarin
gepleit wordt voor de slavenemancipatie, is deze opvatting gangbaar. In Een kijkje
in de hut van Oom Tom verwoordt Eva letterlijk dit idee. Op haar sterfbed zegt zij
tegen de zwarte bedienden: ‘Ik wil met u over uwe zielen spreken. Velen uwer zijn,
vrees ik, daaromtrent zeer zorgeloos. Gij denkt alleen aan deze wereld. Ik moet u er
echter aan herinneren, dat er nog eene schoonere en betere wereld is dan deze,
namelijk die, waar Jezus is. Ik ga daarheen, en ook gij kunt daar komen; zij is zoo
goed voor u als voor mij. Maar indien gij daar dan heen wilt gaan, moet gij geen lui,
zorgeloos, onbedachtzaam leven leiden; gij moet Christenen worden.’ (Beecher-Stowe
1853: 219) [Zie afbeelding 3 uit: Een kijkje in de hut van Oom Tom, H.E.
Beecher-Stowe (1853).]
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Afschaffing?

3: Uit H.E. Beecher-Stowe's, Een kijkje in de hut van Oom Tom (1853).

Het aantal boeken dat vanuit een humanitair standpunt is geschreven, neemt toe
in de periode 1807-1863. In de oudere bronnen worden slechts opmerkingen gemaakt
als ‘de schandelijke slavernij’ (Thieme 1830: 19), of wordt gesproken over een
‘afschuwelijke handel met menschen in Afrika’ (Willemsen 1829: 131). Hendrik in
De dankbare Hendrik Berk (1826) gaat wel iets verder met zijn opmerkingen. Hij
‘gevoelde aldan met deernis en ijsselijk lot, hetwelk deze ellendige verduren moesten.
Het werd hem week om het hart wanneer hij zag hoe de slaven werden geslagen en
mishandeld.’ Hij vraagt zich ook af hoe het toch mogelijk is ‘dat men zoo
schaamteloos ja zoo onchristelijk durft handelen’ (Meijer 1826: 49-50). Een
gedetailleerde beschrijving van deze schandelijke slavernij wordt echter achterwege
gelaten. In de latere bronnen wordt er op die schandelijkheid ingegaan en tot in de
gruwelijkste details wordt duidelijk gemaakt waarom die slavernij zo afschuwelijk
is. Schetsberg beschrijft in De planter Brunel het lot van slaven in een slavenschip:
‘Op deze vochtige plaats zaten twee rijen negers, stevig vastgebonden, nedergehurkt;
bij gebrek aan de noodige ruimte, waren zij digt opeengepakt; zoowel mannen,
vrouwen als kinderen waren bijna geheel naakt. Sommige zaten in diepe
neerslagtigheid, met het hoofd op de knieën gezonken’ (Schetsberg 1858: 8). Ook
verhaalt het boek over kinderen die overboord worden gegooid en vrouwen in
doodsstrijd.
Na 1850 wordt in twee bronnen opgeroepen tot afschaffing van de slavernij. ‘Geene
slavernij meer’, roept Brunel aan het eind van zijn betoog (Schetsberg 1858: 112).
Beecher-Stowe pleit in haar voorwoord voor de afschaffing: ‘Hebt dan medelijden
met den armen, vernederden, zoo slecht behandelden en zoo ongelukkigen slaaf!
Gelooft hem niet, die zegt, dat de Afrikaan tot slavernij is geboren, en daarom slaaf
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moet blijven, en onderworpen aan al de ellende, met dat schandelijke stelsel
verbonden. Luister niet naar hen, die de schrift naar willekeur verdraaijen, en zeggen:
“Vervloekt zij Kanaän; een dienstknecht der dienstknechten zal hij zijn,” maar daarbij
vergeten: “Zoo wat gij wilt, dat u de menschen doen, doe hen ook alzoo.”’
(Beecher-Stowe 1853: 5) Deze boeken zijn duidelijk geschreven vanuit een afwijzende
houding tegenover de onmenselijkheid van de slavernij. Dat betekent niet
vanzelfsprekend dat de schrijvers van die boeken voorstanders waren van de
afschaffing van het slavernijstelsel. Slechts twee van de 23 boeken roepen op tot
afschaffing. Dit is niet veel. Het talmen van de regering lijkt op deze manier ook in
jeugd-
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boeken zichtbaar. In Nederland heeft het debat over de afschaffing immers lang
geduurd. Pas in de jaren dertig van de negentiende eeuw ontstonden de eerste ideeën
over het verzachten van het lot van de slaven, naar aanleiding van de afschaffing van
de slavernij door Engeland in 1834 (Siwpersad 1979: 49). Pas tien jaar later, in de
jaren veertig, zag men de wenselijkheid van emancipatie in en ontstond de wil tot
vrijverklaring (Siwpersad 1979: 84). Het duurde nog tot 1863 voor de emancipatie
een feit werd. Het grootste struikelblok was de wens Suriname als landbouwkolonie
te behouden. De maatschappelijke hervormingen mochten de materiële belangen van
de koloniën niet in de weg zitten (Gomes 2003: 71). Voor de Nederlanders was het
winstoogmerk zo belangrijk dat ze lang om de hete brij van de daadwerkelijke
afschaffing heen draaiden (Gomes 2003: 92). Dat winstbejag komt in de boeken niet
naar voren.
Ondanks de vermenselijking van de Afrikaan blijven de bronnen vooroordelen
bevestigen en bevatten ze nog veel stereotiepe beelden. Zelfs de schrijvers die pleitten
voor de afschaffing van de slavernij hielden deze stereotiepe beeldvorming in stand
(Van Kempen 2002: 125). Afschaffing van de slavernij werd immers niet als
bevestiging van de gelijkwaardigheid van de zwarte mens gezien. De zwarten bleven
tot een inferieur mensenras behoren. Kritiek op uitwassen van slavernij was
gebruikelijk, maar stond niet gelijk aan een principiële afwijzing van de slavernij.
De kinderboekenschrijvers uit de negentiende eeuw hebben een beeld over willen
brengen van de arme, ongelukkige maar minderwaardige slaaf. De superieure blanke
heeft de taak het lot van deze arme mensen te verzachten, door ze menswaardig te
behandelen. Dat maakt ze niet gelijkwaardig (Van Kempen 2001: 126). Abolitionisme
is niet synoniem voor gelijkwaardigheid. Afschaffing van de slavernij stond ook niet
gelijk aan de volledige emancipatie van de negers (Nederveen Pieterse 1990: 63).
de ongelijkwaardigheid en de vooroordelen bleven bestaan. Door het abolitionisme
ontstond wel een nieuwe beeldvorming; het vermenselijkte de zwarten. Het debat
rond de afschaffing van de slavernij kwam met name in de bronnen vanaf 1850 aan
de orde. De schrijvers leken het steeds belangrijker te gaan vinden, dat de kinderen
een beeld krijgen van het miserabele bestaan van de Afrikanen, die in onvrijheid
leven en misbruikt worden door hun meesters. Maar al krijgt de neger ook een
menselijker gedaante, de zwarte blijft een dienende functie vervullen. De zwarte
medemens als gelijke zien, dat ging de meeste kinderboekenschrijvers te ver.
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Maayke Botman
Jetta
De tragische mulattin tussen barbaarsheid en beschaving
‘In een der zoo vermelde armoedige huisjes, stond aan het venster eene jonge mulattin
(dochter van een blanke en een neger). Hare blanke huid evenaarde door eene speling
der natuur, waardoor men dikwijls broeders en zusters in kleur van elkander ziet
verschillen, die van den Europeaan. Hare schitterend zwarte oogen kenmerkten een
hartstochtelijk gemoed en hadden iets begoochelends; ravenzwarte lokken hingen
los om hare welgevormde schouders en een weemoedig en pijnlijk lachje, dat om
hare lippen speelde, liet twee rijen parelwitte tanden, een algemeen sieraad der
Creoolsche vrouwen, ontdekken. Haar ranke leest, kon tot onberispelijk model gediend
hebben. Zij stond aan het venster en liet nu eens haar betraand oog over de vlakte
weiden, dan weder blikte zij naar haar kind...’ (19).
Het bovenstaande citaat is afkomstig uit de roman Jetta, Schetsen en Beelden uit een
vreemd land gepubliceerd in 1869, bladzijde 19, en geschreven door Kwamina.1 Het
citaat geeft een beschrijving van het personage waar de roman naar vernoemd is: de
mooie, maar tragische mulattin Jetta. Ze is licht van kleur met donkere haren en ogen
waaruit haar passie en verdriet spreken. Al direct in het eerste hoofdstuk waaruit dit
citaat afkomstig is, wordt de lezer gestort in het drama dat Jetta overkomt. Ze is
verdrietig omdat de man met wie ze in concubinaat leeft, de witte man Eduard van
Thul, haar en hun kind steeds minder vaak bezoekt. Ze voelt dat er iets niet in orde
is. Als hij weer eens langskomt en zij hem vraagt wat er scheelt, deelt hij haar mee
dat hij gaat trouwen. Hij moet trouwen want zo zegt hij: ‘Gij weet dat mijne betrekking
dit eischt. Gij kunt nooit mijne vrouw worden’ (p. 20). Eduards werkgever, een
Europese koopman, houdt er strenge gedragsregels op na en eist onberispelijk gedrag
van hem. Een relatie met een concubine is onacceptabel

1

Pseudoniem van A. Lionarons. Van Kempen (2001) geeft aan dat er weinig bekend is over
deze auteur behalve dat hij een onderwijzer in Paramaribo was. Daarnaast dat de Lionarons
een geslacht van Sefardische Joden zijn die in 1654 van Brazilië naar Suriname migreerden
in het kader van vrije godsdienstoefening dat hen op Portugees grondgebied werd ontzegd.
Bekend is dat ten minste één Lionarons een planter was en tot in de twintigste eeuw zijn
afstammelingen werkzaam geweest op plantages (Van Kempen 2001: 70). Volgens Van
Kempen is het dus niet onwaarschijnlijk dat Kwamina/Lionarons de plantagecultuur van
binnenuit heeft gekend. Van Lier (1977: 62) schrijft dat er in de tweede helft van de achttiende
eeuw een groei aan Joodse planters was die met name suikerplantages bezaten Ook schrijft
hij dat in de tweede helft van de negentiende eeuw de elite van vooraanstaande Joden en de
uit Nederland afkomstige ambtenaren een regerende elite vormden die in deze periode haar
hoogtepunt van macht bereikt (Van Lier 1977: 69).
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en Eduard heeft Jetta dan ook al die tijd verborgen gehouden. De externe verteller
geeft Eduards beweegredenen om niet met Jetta te trouwen als volgt weer: ‘Zijn
verkeer in het huis van mevrouw van Hulst en bij andere beschaafde familiën hadden
hem de schoone plaats, die de vrouw des huizes inneemt zoo treffend aangetoond
en de wanverhouding die het gevolg zou zijn van een huwelijk met zijne huishoudster’
(p. 51).
Om zich een respectabele positie in de samenleving te verwerven, wil Eduard
trouwen en heeft zijn oog laten vallen op Hortense van Hulst, een witte vrouw van
goede komaf. Het is een voorbeeld van de manier waarop in de roman (seksuele)
relaties innig verstrengeld zijn met economische belangen en de rol van kleur en
klasse daarbij. In dit artikel maak ik een analyse van de maatschappelijke hiërarchie
die in de roman wordt geconstrueerd op basis van kleur, klasse, en gender. Daarnaast
wil ik meer inzicht geven in de functie van de tragische mulattin Jetta in de roman.
Allereerst beschrijf ik enkele achtergronden van het boek met name over de verteller
en over het verhaal.

Schetsen en beelden uit een vreemd land
In het artikel The Face of the Country beschrijft literatuurwetenschapper Marie Louise
Pratt de panoramische gezichtspunten die vaak in negentiende eeuwse koloniale
(ontdekkings)reisverhalen zijn vervat. Uitgebreide beschrijvingen van landschappen,
natuur, de lokale bevolking, landbouw en handel komen aan bod. Volgens haar is
een van de redenen hiervoor dat: ‘...such views acquire and serve to familiarize
meanings they may not have on the domestic front’ (1986: 143). Door middel van
een alziende, alwetende, allesomvattende blik van de verteller - de blik die alles
onder controle heeft - krijgen de lezers in het moederland de indruk dat zij te maken
hebben met een echte kenner die hen thuis maakt in de kolonie. De Europese
nieuwkomer krijgt op deze manier toegang tot de kolonie.
Volgens Pratt zijn in dergelijke (ontdekkings)reisverhalen twee processen met
elkaar verweven: uitbreiding van natuurhistorische kennis en uitbreiding van het
kapitalistische wereldsysteem (1986: 144). Dit aan de hand van enerzijds de
uitgebreide beschrijvingen van het land en anderzijds beschrijvingen van hoe datzelfde
land toegeëigend en veranderd wordt door Europese expansie. Het kapitalistische
project wordt, volgens Pratt, meestal expliciet beschreven in het voorwoord; in de
tekst zelf komt het weinig aan bod maar de lezer krijgt door de alziende blik van de
verteller een idee van de mogelijkheden die het land te bieden heeft. Over welke
natuurlijke grondstoffen geëxploiteerd kunnen worden, hoe en door wie het land
bevolkt kan worden.
In de roman Jetta vinden we elementen van wat Pratt beschrijft terug. Wel is er
een verschil. De informatie die de lezer krijgt wordt niet verstrekt door iemand die
naar Suriname reist en het land beschrijft maar door een ingezetene die van binnenuit
de lezer uitnodigt en bij de hand door Suriname neemt (Van Kempen 2001).
De tekst begint met ‘Een woord vooraf’ waarin Kwamina zich expliciet richt
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tot een Nederlands lezerspubliek om uit te leggen wat het doel is van zijn
waarheidsgetrouwe roman: het verbeteren van de beeldvorming over Suriname in
Nederland, want deze is zeer negatief. Hij licht de ondertitel ‘Schetsen en beelden
uit een vreemd land’ toe, maar waarom spreekt hij van een ‘vreemd land’? Het
bijvoeglijk naamwoord ‘vreemd’ bevestigt dat deze roman zich richt op een
Nederlands lezerspubliek; voor Surinamers is Suriname immers niet vreemd. Kwamina
schrijft dan ook: ‘Suriname is tòch onbekend in Nederland.’ De schrijver geeft
verschillende redenen waarom het ‘echte’ Suriname onbekend is in Nederland. Er
wordt weinig over Suriname geschreven en wat erover is gepubliceerd, geeft een
vertekend beeld. Hij wijst dan op het boek Slaven en Vrijen onder de Nederlandsche
wet van Van Hoëvell uit 1854.2 Volgens Kwamina wilde Van Hoëvell de wreedheid
van slavernij schetsen, maar daarmee kregen lezers ook ‘een afgrijzen voor de
Surinamers.’ Een andere reden waarom de beeldvorming over Suriname negatief is,
komt door een gebrek aan interesse van Nederlandse zijde vanwege de economische
malaise die na de afschaffing van de slavernij ontstond. Volgens Kwamina gaven
bepaalde groepen een vertekend beeld van het land: ‘de slachtoffers van Surinaamsche
geldleeningen’, bijvoorbeeld, die door de economische malaise na de afschaffing
van de slavernij de waarde van hun aandelen zagen verschrompelen, of ‘de
Nederlandschen kapitalisten’ die niet wilden investeren in de Surinaamse handel en
economie. Achtereenvolgens noemt Kwamina de N.H.M. (Nederlandsche Handels
Maatschappij) die verliezen leed in Suriname, ‘den beschaafden Nederlander’ die in
de Kamerverslagen het gedeelte over Suriname oversloeg en ten slotte ‘het volk, dat
misschien den naam van Suriname gehoord heeft, maar een volslagen onkunde
verraadt omtrent eene Kolonie, die nog voor Nederland de parel van weleer konde
zijn’. Kortom, in niet mis te verstane woorden beschrijft Kwamina de subjectieve
beeldvorming en onkunde ten aanzien van Suriname in Nederland.
De beeldvorming is die van een kolonie die economisch en maatschappelijk in
verval is. Kwamina is kritisch ten opzichte van de houding van Nederland naar
Suriname want men vergeet in Nederland ‘dat daar ook veel geld gewonnen is, en
dat de schuld van den ondergang der Kolonie ook gedeeltelijk op Nederland rust’.
De reden waarom Kwamina vindt dat Suriname gekend dient te worden, is ook
van economische aard. Met deze roman wil Kwamina Nederland laten weten dat er
goud te vinden is in Suriname: ‘dát goud, dat Suriname's bodem bevat, maar vooral
ook op den schat, die als erts bedolven ligt in de harten van de 40,000
geëmancipeerden, welke thans levende in een staat van halve

2

Het werk van Van Hoëvell was volgens Van Lier (1977: 131-132) het meest gelezen werk
rond de kwestie van afschaffing van slavernij waarmee de auteur aandacht voor de
erbarmelijke situatie van slaven wilde wekken. Kwamina/Lionarons deelt wel het punt van
Van Hoëvell dat slavernij op zichzelf een wreed instituut was, maar hij is kritisch over het
feit dat daarmee een zeer negatief en eenzijdig beeld over de Surinamers is ontstaan.
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barbaarschheid, even goed in staat zijn mede te werken tot den bloei van Suriname
als Chineezen en Koelies’. Hiermee wordt het doel van de schrijver expliciet.
Suriname biedt allerlei mogelijkheden om winst te maken mits er op de juiste manier
geïnvesteerd wordt namelijk in de zwarte arbeiders, de voormalige slavenbevolking.
Zij worden hier in termen van productierelaties beschreven namelijk als grondstof.
In ‘Een hoofdstuk dat de romanlezer des noods mag overslaan’ geeft de auteur
vervolgens uitgebreide achtergrondinformatie over Suriname. Een externe verteller
geeft geografische, historische, politiek-bestuurlijke, economische, botanische en
etnografische informatie over de kolonie: het Suriname van voor de afschaffing van
de slavernij en dat tijdens de periode van staatstoezicht, de periode dat dit boek
geschreven werd. Voortdurend wordt het gebrek aan ontwikkeling van de kolonie
benadrukt en met name van de slavenbevolking ‘die aan den arbeid konde dienstbaar
gemaakt worden’ (p. 10).
Ook in het romanverhaal grijpt de externe verteller voortdurend in. Niet alleen
worden alle personages geïntroduceerd en beschreven door de externe verteller, maar
ook gebeurtenissen worden voorzien van achtergrondinformatie en commentaar.
Soms zelfs met voetnoten. Bijvoorbeeld: ‘De huizen te Suriname staan meestal
afzonderlijk, omringd door een erf, zoodat men het licht uit eene achterkamer op
straat kan zien schijnen’ (voetnoot 1, 61).
Het bijzondere aan dit boek naast het vertelperspectief van binnenuit is dat niet
enkel in het voorwoord, zoals Pratt beschrijft, maar ook in een introductiehoofdstuk
en de roman de processen van uitbreiding van (natuur)historische kennis en uitbreiding
van het kapitalistische wereldsysteem aan de orde komen. De economische motivatie
ligt er bovendien erg dik bovenop. Het boek leest dan ook als een prospectus voor
toekomstige investeerders verpakt in een sentimenteel verhaal.

Het verhaal
In de roman Jetta staan twee relaties centraal: de onwettige, interraciale seksuele
relatie tussen de mulattin Jetta en de blankofficier Eduard van Thul en de wettige,
monoraciale relatie (huwelijk) tussen doctor Duval, een witte man, en Hortense van
Hulst, een witte vrouw. Deze relaties kunnen allegorisch gelezen worden waarbij de
relatie van Jetta en Eduard een metafoor is voor het economisch en maatschappelijk
verval van de plantages en de kolonie Suriname en het huwelijk tussen doctor Duval
en Hortense als metafoor gebruikt wordt voor de ideale plantage, waarbij de lezer
wordt getoond hoe de economie en maatschappelijke verhoudingen in Suriname
gestabiliseerd kunnen worden in de post-emancipatie periode, door daar de juiste
kennis te brengen, te investeren en een sociaal beleid te voeren.

Plantersvirus
In de tekst vinden we voortdurend verwijzingen naar iekte en dood die het
(economisch en maatschappelijke) verval van Suriname aanduiden. Zo is het
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concubinaat uiteindelijk ziekmakend voor Eduard van Thul (21-22) en leidt zijn
tragische dood uiteindelijk tot de krankzinnigheid van Jetta. Zij sterft in een gesticht.
De ziektekiem voor het verval van de economie is al voor de afschaffing van slavernij
aanwezig en wordt gerepresenteerd door het concubinaat van Jetta's ouders.
Eduard, die als blankofficier werkte voor Jetta's vader, is met het decadente
plantersvirus van Jetta's vader ‘besmet’. Haar vader is een witte grondeigenaar en
directeur van een plantage en haar Afrikaanse moeder, Azetta, een slavin. De
levenswijze van de kolonisten voor de emancipatie wordt beschreven als een
ongezonde (p. 36), omdat zij een zeer decadent leven leidden, weinig spaarden en
er op los leefden met zwarte vrouwen. De vader van Jetta representeerde een dergelijke
kolonist. Jetta's sociaal-economische situatie veranderde dan ook toen haar vader
stierf en zij, door de schulden van haar vader, moest verhuizen naar een armoedige
volksbuurt aan de rand van de stad. Wel werd zij met het laatste geld gemanumitteerd
(vrijgekocht).
De dood van haar vader en de verhuizing van Jetta en Eduard naar Paramaribo
representeren de afschaffing van het oude plantagesysteem gebaseerd op slavernij.
Eduard gaat hij werken voor een koopman die het concubinaat afkeurt en houdt zijn
relatie met Jetta verborgen. Hij ontmoet Hortense van Hulst waar hij mee wil trouwen
maar hij houdt ook van Jetta en hun dochter. Door deze onhoudbare situatie waarin
hij zichzelf heeft verwikkeld, wordt hij ziek. Eerst krijgt hij een zenuwinzinking,
maar dit slaat om in typhus.

‘Inlandsche middeltjes’
Naast metaforen van ziekte en dood is er ook de metafoor van (alternatieve) genezing.
Deze wordt gerepresenteerd door verschillende personages die op negatieve en
positieve wijzen bezig zijn met geneeskunde. Deze geneeskunde kan tot herstel of
tot de dood leiden. Zo is er de zwarte huishoudster Nene van de familie van Hulst,
die lokale kruiden gebruikt om Eduard beter te maken en de wraakzuchtige Christiaan,
die voor de afschaffing van slavernij was weggelopen, omdat zijn dochter was
mishandeld door een plantagedirectcur. Zijn praktijken als wisiman en gifmenger
leiden tot Eduards dood. Tijdens een wintipré verzoekt Jetta, Quakoe, een voormalige
slaaf van haar vader, een afrodisiacum voor haar te halen bij Indianen zodat zij haar
relatie met Eduard weer beter kan maken. Maar Quakoe ontmoet in het bos Christiaan,
die hem gif meegeeft en uiteindelijk krijgt Jetta dat in handen. Zonder dat zij het
weet, doodt dit middel Eduard. Jetta belandt in de gevangenis waar zij als geesteszieke
sterft. Aan het eind van het verhaal komt de daad van Christiaan uit en wordt hij
veroordeeld tot levenslange dwangarbeid in fort Nieuw Amsterdam. Quakoe pleegt
uit schuldgevoel suïcide. De zwarte en gekleurde personages dragen met hun
‘alternatieve geneeswijzen’ en ‘afgoderij’ uiteindelijk juist niet bij aan het welzijn
van mensen en plantages.
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Genees(huishoud)kunde
Witte mannelijke personages daarentegen proberen op verschillende manieren de
kolonie Suriname uit het slop te trekken. Met name doctor Duval. In zijn personage
komen economie en geneeskunde samen. Zijn ouders, die jong stierven, lieten hem
geen erfenis na maar met de financiële steun (investering) van welgestelde families
kan Duval een armenpraktijk op te zetten. Het lukt hem economisch zelfstandig te
worden en na de emancipatie, toen veel plantages failliet gingen, een plantage te
kopen. De verteller geeft aan dat Duval, in tegenstelling tot veel artsen in die tijd,
niet uit is op winstbejag (p. 61), maar mensen onbaatzuchtig wil helpen. Ook de
plantage koopt hij niet enkel als beleggingsobject (62), maar om er een nieuw
economisch en sociaal beleid te voeren. Duval representeert daarmee het economisch
en maatschappelijk herstel van Suriname.

1. Théodore Bray, kleurlinge (KITLV, 36 C 346)

Hoewel het Duval uiteindelijk niet lukt Eduard te redden met ‘westerse’
geneeskunde, slaagt hij er wel in zijn suikerplantage Ma Retraite goed te beheren.
Het nieuwe plantagebeleid van Duval is erop gericht dat de zwarte arbeiders goed
en modern materiaal krijgen om mee te werken, niet totaal uitgeput worden en niet
door tucht aan het werk gehouden worden. Hij zorgt ervoor dat de arbeiders gezonder
gaan leven. Zo krijgen ze bier in plaats van dram (rum), andere voeding (geen
eenzijdige maaltijd van bananen en bakkeljauw) en hij laat arbeiderswoningen
bouwen. In zwarte kinderen wordt geïnvesteerd door middel van scholing die verzorgd
wordt door Hortense. Deze manier van orde op zaken stellen wordt ook beschreven
in het hoofdstuk voorafgaand aan de roman.
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Bruidsuiker
Na Eduards dood en Jetta's gevangenschap neemt Hortense hun dochtertje Lyda in
huis om haar op te voeden. Zij Hortense met Duval. Aan het einde van het verhaal
vieren zij hun huwelijk op de plantage Ma Retraite. Het huwelijk tussen Hortense
en Duval wordt ‘geconsumeerd’ als zij samen met hun zwarte arbeiders het
huwelijksfeest vieren en van de suikertaart eten die de arbeiders als verrassing voor
hen hebben gebakken. Suiker verwijst hier dan
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naar de zoetheid van de echte liefde, het wettige huwelijk, maar ook naar de goede
suikeropbrengsten en dus economische voorspoed. Consumeren heeft dan ook een
dubbele betekenis. Het verwijst naar de consummatie van een huwelijk, maar in
tegenstelling tot de ‘vleeselijke’ consumptie van Jetta en Eduard leidt deze consumptie
niet letterlijk tot een kind, maar wel tot een goede plantageopbrengst en
maatschappelijke rust. Het goede plantagebeleid heeft haar (zoete) vruchten
afgeworpen. Plantage Ma Retraite is ‘eene fatsoenlijke retraite’ (p. 170) geworden
en Suriname is weer een Switi Sranan.

Kleur & klasse
Veel is geschreven over hoe de ideologieën van kolonisatie en slavernij stoelden op
het hiërarchisch onderscheid tussen zwarte en witte mensen (Paasman, 1987;
Nederveen Pieterse 1992; Gomes 2003). Huidskleur werd steeds meer een metafoor
voor een onoverbrugbaar en onveranderlijk verschil tussen mensen (Gates 1985).
Met de afschaffing van slavernij verdween het racisme echter niet. Sterker nog in de
eerste helft van de negentiende eeuw gaat de toename in debatten over afschaffing
van slavernij met gelijke tred op met de ontwikkeling van ‘rassen’ theorieën
(Nederveen Pieterse 1992: 45). Veel van deze theorieën handelden over de vraag
over of witte en zwarte mensen dezelfde oorsprong hadden, welke plaats zwarte
mensen innamen in de ‘Great Chain of Being’ en waarom zwarte mensen wel of juist
niet vrijgemaakt moesten worden. Ook in de beeldvorming ontstond een nieuwe
trend van stereotypen over zwarte mensen. In de abolitionistische propaganda kregen
zij een menselijker imago en werden bijvoorbeeld afgeschilderd als een dociel
slachtoffer van slavernij zoals Oom Tom uit Harriet Beecher-Stowe's boek De
Negerhut van Oom Tom. Door een betere behandeling, en door scholing en religie
zou de zwarte mens beschaafd kunnen worden (Paasman 1987). Huidskleur, bleef
na afschaffing van slavernij een maatschappelijk ordeningsprincipe. Paasman (1987:
107) schrijft: ‘Een nieuwe golf van superioriteitsgevoelens begeleidde de industriële
revolutie en de Europese expansiedrang van de negentiende eeuw’. De economische
ontwikkelingen in de negentiende eeuw leidden dus tot nieuwe raciale
grensafbakening.
In het romanverhaal wordt verwezen naar een rassenleer waarin ‘den neger onder
het apengeslacht’ wordt gerangschikt. Hoewel de verteller het gedachtegoed deelt
dat de zwarte mens ‘niet die hooge verstandelijke ontwikkeling bereikt, waarvoor
de Europeaan vatbaar is’ (p. 150) is hij wel van mening dat deze, in tegenstelling tot
apen, wel te beschaven is: ‘Reeds bij den in Suriname geboren neger ziet men een
grooten vooruitgang, ook duidelijk waar te nemen in zijne meer edele lichaamsvormen
en gelaatsuitdrukking, en wij betwijfelen het niet, of volgende geslachten, voortgeplant
in beschaafde omgeving, zouden de geestesontwikkeling der meest beschaafde volken
kunnen bereiken’ (p. 150).
Lichamelijke kenmerken bepalen dus de mate van ontwikkeling en de plaats in
de hiërarchie. In de roman wordt deze hiërarchie op basis van kleur verder
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uitgewerkt. Ik begon dit artikel al met een citaat waarin ‘de schoone’ Jetta beschreven
werd in fenotypische kenmerken: huidskleur, ogen, haar en tanden. Niet alleen Jetta
wordt in termen van uiterlijk beschreven. Over de vrije neger Quakoe schrijft de
auteur: ‘Aan hare zijde stond een gespierde neger met eene athleten-gestalte, die haar
met vlammende blik aanstaarde. Zijn lippen openden zich tot een spottende lach en
lieten zijne schitterende tanden zien. Zijne wijd geopende neusgaten drukten het
zinnelijk gevoel uit, dat hem beheerschte’ (p. 56).
Zijn huidskleur wordt niet expliciet genoemd maar de aanduiding ‘neger’ gaf de
lezer waarschijnlijk voldoende informatie. Zijn lichamelijke kenmerken worden in
ieder geval sterk benadrukt. Bovendien wordt hij neergezet als een overdreven viriele,
zwarte man die geleid wordt door primaire driften. Jetta was altijd onbereikbaar voor
hem omdat zij de dochter van de directeur was en hij (toentertijd) ‘slechts een
veldarbeider’ was op de plantage van haar vader. Hoewel zij beiden slaaf waren, was
Quakoe lager in rang dan Jetta die huisslavin was.
Naast uiterlijke kenmerken worden zwarte personages beschreven in termen van
primitieve culturele ontwikkeling. Zo beschrijft de externe verteller in
vertellerscommentaar dat Jetta, haar moeder Azetta, de huishoudster van de familie
van Hulst, Nene, en de arbeiders op plantage Ma Retraite in wintipraktijken geloven.
Telkens wordt uitgebreid ingegaan op afgoderij als teken van onderontwikkeling.
De losse huwelijksmoraal van zwarte mensen, ziet de auteur ook als een teken van
onderontwikkeling. Hij vergeet maar even dat een paar jaar ervoor die zwarten, voor
zover zij slaven waren, niet eens mochten trouwen: ‘en de neger bleef daarom niet
minder voorstander van de polygamie dan de sultan van Turkije, omdat voor het
huwelijk even als voor den godsdienst bij den neger geen voorafgaande ontwikkeling
ten grondslag lag’ (p. 33). Cultuur en natuur worden met elkaar verbonden want de
natuur van de neger maakt dat hij zich bij voorbaat al minder goed cultureel kan
ontwikkelen. Bij witte personages is dat anders. Geen van hen wordt door middel
van uiterlijke (biologische) kenmerken beschreven, maar in termen van cultuur in
de zin van opvoeding en ontwikkeling. Zoals Quakoe het negatieve stereotype van
de hyperseksuele, zwarte man representeert, staat Dr. Duval positief symbool voor
de rationele, witte man die alles onder controle heeft. Uitgebreid wordt beschreven
hoe hij zich op eigen kracht een positie in de kolonie heeft verworven door hard te
werken en zich door voortdurende bijscholing blijvend weet te ontwikkelen.
Kwamina brengt echter wel enige nuance aan in deze positieve schets van witte
mensen. Blankofficier Eduard van Thul is van een lagere klasse dan Dr. Duval of de
familie van Hulst. De verteller beschrijft hem als een jongen die ondanks zijn goede
opvoeding in Holland niet wilde deugen en daarom naar de kolonie werd gestuurd
waar hij ging werken als blankofficier. De verteller licht deze plantagefunctie toe en
beschrijft dat hiervoor ‘menschen van een
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lagen trap van ontwikkeling, zoo moreel als intellectueel’ (p. 28) ingezet werden.
De blankofficier neemt dus een tussenpositie binnen de plantagehiërarchie in tussen
directeur en slavenmacht. Dit wordt beschreven in termen van klasse en impliciet in
termen van kleur omdat de verteller in het algemeen over ‘blanke bedienden’
[cursivering, mb] spreekt. Er worden echter geen beschrijvingen gegeven van zijn
lichaam of uiterlijk.

Geracialiseerde vrouwelijkheid
Jetta neemt zowel in kleur als in klasse een tussenpositie in. Haar gemengde uiterlijk
wordt verbonden aan klasse: ‘Jetta die hare moeder in schoonheid evenaarde en
daarbij de fraaie kleur harer kaste paarde’ (p. 24). Jetta neemt daarmee de positie in
tussen haar moeder Azetta, een mooie zoutwaterslavin en Hortense van Hulst. Haar
lichte kleur komt bij die van Europeanen in de buurt maar ze blijft een vrouw van
kleur en slavin. Jetta wordt in die zin veel meer gecontrasteerd met Hortense dan
met Azetta of andere zwarte vrouwelijke personages in de roman. Hortense wordt
niet omschreven in termen van kleur en is bovendien in het gehele verhaal vrij.
Het contrast tussen beide vrouwelijke personages komt tot uitdrukking in hun
beschrijvingen. Jetta wordt beschreven op basis van haar lichaam (natuur) als een
mooie, verleidelijke vrouw ‘de schoone slavin, die aan hare verrukkelijke gestalte,
zooveel lieftalligheid paarde’ (p. 32). Jetta's schoonheid benadrukt haar seksuele
beschikbaarheid. De lezer krijgt de beschrijving van haar schoonheid namelijk niet
alleen via het vertellersperspectief voorgeschoteld maar ook via mannelijke personages
als Eduard, Quakoe en Christiaan. Christiaan geeft bijvoorbeeld een beschrijving
van Jetta aan Quakoe alsof hij haar voor zich ziet. Door deze beschrijving wordt ‘de
zinnelijkheid van de neger opgewekt’ (p. 77). Christiaan geeft Quakoe uiteindelijk
gif mee zodat deze wraak kan nemen op ‘dien ellendige blanke’, Eduard, en zo ‘Jetta
[kan] bezitten’ (p. 77). Jetta is dus niet alleen onvrij omdat ze slavin is maar ook
omdat ze al bezet is als vrouw van Eduard.
Hortense van Hulst echter is in alle opzichten vrij. Ze is vrij vanwege haar kleur
maar ook omdat ze nog geen man heeft. Het contrast tussen Hortense en Jetta wordt
versterkt doordat Hortense enkel in termen van haar deugden, haar beschaving
(cultuur) beschreven wordt: ‘maar boven allen muntte Hortense, het oudste uit, door
haren zachten aard en gelijkmatig humeur. ... Zij was even ontwikkeld van geest als
handig in de huishouding, en kon met even veel smaak het toilet voor een bal in orde
brengen en vaardig met naald en schaar omgaan, als heerlijk gebak toebereiden. Dit alles echter meestal uit liefde voor anderen - maar wanneer zij eenige
oogenblikken aan de huiselijke bezigheden kon ontwoekeren om aan de neiging van
haar gemoed te voldoen, zette zij zich voor de piano neder en zong met een zwakke
doch zuivere stem eene romance, waaruit al het gevoel sprak dat haar rijk gemoed
vervulde’ (p. 40-41).
In het hele verhaal, ook als Hortense inmiddels getrouwd is met Duval, wordt

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

61
zij gerepresenteerd als een ontwikkelde, bescheiden, haast maagdelijke vrouw.
Bovendien wordt haar culturele achtergrond positief gewaardeerd. In uitgebreide
beschrijvingen wordt verteld over alle Europese klassieke muziekstukken die zij kan
spelen terwijl de culturele praktijken waar Jetta zich mee inlaat, winti, als onbeschaafd
en primitief neergezet worden.

2. Théodore Bray, stadsbewoners (KITLV, 36 C 347)

De hiërarchie tussen beide vrouwen komt ook tot uitdrukking in hun relaties met
witte mannen. Beiden hebben een witte vader en beiden een relatie met Eduard.
Maar, waar Hortenses vader zijn gezin na zijn dood financieel goed achterlaat, vervalt
Jetta door de dood van haar vader in armoede. Daarmee verschilt haar klasse positie
ten opzichte van Hortense.
In de roman wordt het huwelijk als vanzelfsprekend voor witte vrouwen
gerepresenteerd want het concubinaat wordt beschreven als een relatievorm enkel
tussen vrouwen van kleur en witte mannen en niet andersom. In het geval van Jetta
lijken er twee mogelijkheden: het concubinaat of een wettig huwelijk. Voor Eduard
echter is een wettig huwelijk met haar niet aan de orde. Hij wil Hortense trouwen
om daarmee een respectabele positie te krijgen. Witte vrouwelijkheid staat daarmee
voor fatsoen. Jetta is maar huishoudster’ (p. 51) en kan hem deze positie niet geven.
Door de rol van Hortense binnen de familie van Hulst wordt hem de ‘wanverhouding’
(p. 51) van het concubinaat helder. Er komt echter wel iets goeds uit het concubinaat
van Jetta en Eduard namelijk Lyda. In het personage van Lyda schuilt ook weer het
contrast tussen Jetta en Hortense. Jetta representeert geseksualiseerde en
geracialiseerde vrouwelijkheid die biologisch reproduceert. Zij is degene die Lyda
op de wereld brengt en tot haar gevangenschap voor haar zorgt. Lyda wordt dan ook
beschreven als biologische/natuurlijke dochter van Jetta: ‘Zij is het evenbeeld harer
overleden moeder. Dezelfde zuchten oogen met den diepen kleur, waaraan geen
bepaalde naam te geven is’ (p. 120).
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Hortense neemt de zorg voor Lyda van Jetta over. De representatie van Hortense
als lelieblanke, maagdelijke pure vrouw wordt door deze ‘onbevlekte’ ontvangenis
versterkt. Haar relatie met Duval wordt niet in termen van ‘zinnelijkheid’ beschreven,
zoals bij Jetta het geval is, maar bijna als een
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zuiver zakelijke overeenkomst. Bij zijn huwelijksaanzoek zegt Duval dan ook: ‘wij
hebben reeds zoo lang met elkander gearbeid; wij zullen ook onze gezamenlijke
krachten wijden aan de opvoeding van ons kind’ (p. 123).
Door de zorg voor Lyda neemt Hortense een soort van reproductieve rol op zich;
niet in natuurlijke zin maar in cultureel opzicht. In het laatste deel van het verhaal,
op Duvals plantage Ma Retraite, brengt de verteller Hortense als opvoeder van Lyda
in beeld. Lyda gaat daarbij steeds meer op Hortense lijken en aan het eind van het
verhaal is zij dan ook letterlijk van kleur verschoten en (in culturele zin) wit geworden.
Dit komt tot uitdrukking in een gesprek tussen Hortense en Duval over Lyda dat zo'n
voorbeeldig kind is geworden door hun beider investering. Duval zegt: ‘Maar
opvoeden kan alleen eene moeder. Lyda is dan ook uw evenbeeld, mijn waarde’ (p.
172.). Lyda is dus niet zozeer een ‘biologisch’ en natuurlijk product van hun
verbintenis, maar een cultureel product van beschaving en ontwikkeling. In het
‘witwassen’ van Lyda, die verschuift van gekleurd naar wit, wordt de
assimilatiegedachte gerepresenteerd die vlak voor maar met name na de emancipatie
weerklank kreeg in de kolonie. Lyda representeert de kolonie Suriname die zich met
de juiste leiding van Nederlanders, de juiste economische investeringen en het juiste
onderwijs en culturele bagage kan ontwikkelen tot een welvarend land.
De relaties tussen de vrouwen en witte mannen kunnen dan ook gezien worden
als economische (re)productierelaties. Deze relaties creëren een bloeiende plantage.
De roman eindigt met een beschrijving van een volwassen Lyda die trouwt met
Verny, de zaakwaarnemer van haar vader op Ma Retraite. ‘Lyda beantwoordde
volkomen aan de teedere en verstandige leiding harer pleegouders. Zij werd even
schoon als hare moeder’ (p. 184). De economische en politieke cirkel is dan weer
rond. Vanwege het huwelijk schenkt Duval een deel van zijn plantage aan Verny en
blijven de witte patriarchale verhoudingen gehandhaafd.
De ambivalentie over welke moeder precies bedoeld wordt, geeft de koloniale
arbeidsverdeling tussen witte en zwarte vrouwen weer die in het contrast tussen Jetta
en Hortense worden gerepresenteerd. Beide vrouwen zijn nodig in de koloniale
economie, maar wel in heel verschillende rollen en machtsposities. Alles waar Jetta
op hoopt maar niet krijgt, namelijk de plantage van haar vader en een wettig huwelijk,
krijgt Hortense wel. In het hiërarchisch onderscheid dat in de roman wordt
geconstrueerd tussen beide vrouwen wordt Hortense als de ideale vrouw
gerepresenteerd. Huidskleur, en alles waar kleur voor staat, is daarbij hetgeen dat
verschil maakt. Uiteindelijk is de gekleurde vrouwelijkheid tegengesteld en
minderwaardig aan de beschaving, moraliteit en verlichting die gerepresenteerd wordt
door witte vrouwelijkheid (Roberts, 1994). Jetta sterft dan ook terwijl Hortenses
leven er alleen maar op vooruit gaat.

Jetta
Na de eerste helft van de roman wanneer Jetta gearresteerd is, speelt zij geen rol
meer in het verhaal. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Hortense of Dr. Duval
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die een groter aandeel in het verhaal hebben. Waarom is de roman dan toch naar
Jetta vernoemd? Dit heeft niet alleen met haar rol als tragische mulattin te maken
maar ook met de narratieve functie van een dergelijk personage. De tragische
mulat(tin) is een veelvoorkomend personage in de Amerikaanse en Caraïbische
literatuur. Dit personage is meestal een vrouw die mooi is maar een tragisch figuur,
omdat zij graag wit wil zijn. Vaak is ze ook vrijwel blank, of ze doet er alles voor
om haar witheid te benadrukken en haar zwarte achtergrond te ontkennen. Aangezien
dit niet mogelijk is, wordt zij ongelukkig en zelfs wanhopig (Berzon 1978: 99).
Eigenlijk wordt deze figuur gerepresenteerd als het slachtoffer van gemengd ‘bloed.’
De ‘vreemde smetten’ zijn de oorzaak van primitieve driften en het ‘witte bloed’
geeft intelligentie en de drang om vrij (geen slaaf) te zijn. Bovendien worden deze
personages vaak zowel door wit als zwart uitgesloten. Het zijn daarom
gemarginaliseerde figuren die bij de witte lezer empathie moeten oproepen. Vaak
eindigt hun leven in een tragische dood (Sollers 1997: 223-225).
Jetta voldoet enigszins aan dit stereotype. Ze is licht van kleur, mooi en wanhopig.
Dat laatste niet zozeer omdat ze wit wil zijn. Ze probeert zich ook niet voor te doen
als witte vrouw. Bovendien wordt Jetta niet uitgesloten vanwege haar gemengdheid.
De verteller zegt over de maatschappelijke acceptatie van het concubinaat: ‘Daarom
hadden de kinderen, uit dergelijke vereeniging geboren, niet met het vooroordeel te
kampen...’ (24). Wel wordt haar zwarte ‘bloed’ gezien als de bron van haar irrationele
gedrag. Bijvoorbeeld wanneer de verteller zegt: ‘Zij had het bijgeloof met de
moedermelk ingezogen...’ (54). Haar geloof in ‘neger dressi’ (p. 93) om Eduard
wanhopig aan zich te binden eindigt uiteindelijk in een tragische afloop voor beiden.
Zoals ik in een eerdere paragraaf heb geschreven, is Jetta een tussenfiguur in de
roman. Dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats in
haar huidskleur die zwart noch wit is maar ook in haar naam. Zij is het enige
personage dat een dubbele naam heeft namelijk haar doopnaam Jetta en haar dagnaam
Quasiba. Deze laatste naam wordt alleen gehanteerd door andere zwarte personages
zoals Quakoe. Haar gemengde uiterlijk en haar dubbele naam maken dit personage
tot een verbindingselement tussen zwarte en witte personages. De Afro-Britse
professor in Afrikaans-Amerikaanse studies, Hazel Carby, noemt de tragische mulat
in de negentiende eeuwse zwarte literatuur dan ook een ‘narrative device of mediation’
(1987: 89). Dit personage is de uitdrukking van de rassenrelaties en biedt de
mogelijkheid om te onderzoeken wat sociaal wenselijk is in een bepaalde historische
periode. Jetta heeft een dergelijke functie in de roman.
Via haar worden het oude en nieuwe Suriname met elkaar verbonden. Het oude
Suriname dat gerepresenteerd wordt door het concubinaat van haar ouders. Jetta is
het product van deze verhouding en op die manier verbindt zij ook wit en zwart,
slavin en meester. Via Jetta wordt het mogelijk om terug te blikken op de oude
koloniale verhoudingen, gerepresenteerd door het concubinaat, voor de afschaffing
van slavernij. Jetta's eigen gemengde relatie
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representeert de moeizame overgang van slavernij naar emancipatie. Deze
rassenvermenging leidt tot degeneratie in de vorm van moreel vervalen uiteindelijk
tot de dood. De dochter die Jetta achterlaat, is de verbinding met het nieuwe Suriname
dat gerepresenteerd wordt door het monoraciale, wettige huwelijk tussen Dr. Duval
en Hortense. Jetta, in de rol van moeder van Lyda, biedt daarmee ook de mogelijk
om als het ware vooruit te denken. Hierin wordt ook zichtbaar hoe niet alleen
huidskleur, maar ook gender haar tot een verbindingselement in de roman maken.
Tot slot: als het personage van de mulattin de mogelijkheid biedt om te onderzoeken
wat sociaal wenselijk is, dan is er sprake van een koloniaal beschavingsvertoog. Het
beeld dat de roman oproept is dat van een sterk op kleur hiërarchisch georganiseerde
plantagesamenleving die alleen kans van slagen heeft met kennis, investering en
moreel gezag van witte mensen. Bovendien moet er gepaste afstand zijn tussen wit
en zwart. De dood van Jetta en daarmee ook het verdwijnen van dit
verbindingselement construeert en benadrukt de wenselijkheid van dergelijke afstand.
Huidskleur heeft dan ook de functie in de roman om de afstand tussen zwart en wit
te construeren. Er wordt een essentialistisch verschil tussen primitief en beschaafd,
natuur en cultuur, hoge en lage klasse mee tot uitdrukking gebracht. Dit verschil kan
niet helemaal overbrugd worden door interetnische (liefdes)relaties en
rassenvermenging. Mensen van kleur zijn geschikt als arbeidspotentieel waar het
beste uit gehaald kan worden, mits zij beschaafd worden. Die beschaving kan in de
roman Jetta alleen gebracht worden door witte mannen en vrouwen van een hoge,
ontwikkelde klasse.
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Ruben Gowricharn
Normbeelden als structuurprincipe
Ik draag dit artikel op aan Harry Hoetink die op 11 februari 2005 overleed.
In de sociale wetenschappen ligt het niet voor hand om de verwerving en verdeling
van posities te verklaren vanuit het uiterlijk van de betrokkenen. Sociale
verworvenheden worden doorgaans verklaard vanuit de klasse waarin men is geboren
en anders vanuit meritocratische grootheden. Opleidingspeil, werkervaring, sociale
netwerken en vaardigheden gelden met name als verklarende variabelen. Ras en
huidskleur komen nauwelijks voor in meritocratische verklaringsmodellen. Sterker,
ze zijn taboe. Niet alleen omdat ze haaks staan op het zelfbeeld van de meritocratische
samenleving, maar ook omdat het sterke associaties oproept met de jodenvervolging
tijdens de Tweede Wereldwereldoorlog toen mensen op basis van een ‘toegeschreven
ras’ werden geïdentificeerd en sociaal geïsoleerd of fysiek geëlimineerd. Afgezien
van deze historische ervaring komt de gewilde blindheid voor het uiterlijk ideologisch
tot uitdrukking in het geloof in de blinde werking van marktkrachten. De markt
verdeelt op onpersoonlijke wijze schaarse goederen zoals banen, inkomens, onderwijs,
woonruimte enzovoorts. Maar niet alleen markten zouden deze blinde efficiency
bezitten. Ook bureaucratieën als overheidsdiensten worden gekenmerkt door
onpersoonlijke relaties, anonimiteit en rationaliteit. Deze wijdverbreide Weberiaanse
visie is op te vatten als de statelijke pendant van de vrije markt. In deze ideologische
opvatting kent rechtvaardigheid geen geslacht, leeftijd, huidskleur, klasse. Vrouwe
Justitia is blind, ook buiten de rechtszaal. Afwijkingen van het ideaaltypische model
zijn wel gesignaleerd en geclassificeerd onder de noemer van discriminatie op grond
van ras, leeftijd, geslacht enzovoorts. In het geval van rasdiscriminatie is die door
Nobelprijswinnaar Garry Becker (1957) eerder uitgelegd als een rationele uiting van
ondernemers. Er bestaat een neiging om elk gedrag als rationeel voor te stellen. In
zoverre het economisch gedrag betreft zijn de mensen die beantwoorden aan het daar
geadverteerde gedragsmodel door een andere Nobelprijswinnaar betiteld als Rational
Fools (Sen 1995).
Deze opvattingen zijn illustratief voor het feit dat er in de menswetenschappen
verschillende impliciete mensbeelden bestaan (Kwant 1986). De handelende mens
is een rationeel wezen dat over alle vereiste informatie beschikt, calculerend door
het leven gaan en niet wordt gehinderd door tegenstrijdigheden of morele banden.
Dit mensbeeld is gekritiseerd onder andere vanwege haar individualistische aannames,
het concept drukt dan ook de sociale verhoudingen van een geïndividualiseerde
samenleving uit. Met andere woorden
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mensbeelden zijn cultuurbeelden, zij variëren van cultuur tot cultuur, en daarmee
dus ook per tijdvak in dezelfde maatschappij (Kwant 1986).
Mensbeelden hebben verschillende dimensies: politiek, economisch, religieus,
fysiek. Zo zijn er minder gangbare, maar onmiskenbaar aanwezige intellectuele
oriëntaties waarin het primaat niet de economie is, maar macht, godsdienst, taal. De
belangstelling voor het uiterlijk is de verschillende disciplines nooit helemaal afwezig
geweest (Mills 1960; Waal Malefijt 1974; Jordonova 1989; Cash & Pruzinsky 1990;
Stafford 1996), maar het primaat in de verklaring van maatschappelijke processen
heeft voornamelijk gelegen in het economische domein. Het ontstaan van of de
werking van sociale structuren en processen is vooral in empirische studies (in de
ene discipline meer dan in de andere) teruggevoerd op grootheden als macht,
productiviteit, genoten onderwijs, rechtstelsels, mentaliteit (denkpatronen), taal. Deze
principes helpen de sociale werkelijkheid te ordenen, worden richtinggevende
principes voor het handelen, dragen bij aan maatschappelijke uitkomsten, en fungeren
aldus als structurerende principes.
In deze zin fungeert het uiterlijk als een structuurprincipe dat ook (en zelfs) in het
economisch leven is terug te vinden, in de seksindustrie, de mode en reclame industrie,
media, show business wordt direct geselecteerd op het uiterlijk. Dit criterium kan
worden uitgelegd als een specifieke en noodzakelijke beroepsvereiste. Maar ook
buiten deze sectoren geldt dat selecteurs zich laten leiden door het uiterlijk. Zo
wijsteen Amerikaans onderzoek uit dat 91% van de werkgevers van verkooppersoneel,
50% van die van vrachtwagenchauffeurs en 67% van die van automonteurs ‘goed
uitziend’ personeel van belang vinden. Mensen met een aantrekkelijk uiterlijk
verdienen 5 tot 7% meer dan mensen met dezelfde kenmerken maar met een
gemiddeld uiterlijk (Hamermesh & Biddle 1994). Soortgelijke bevindingen zijn
eveneens voor de Nederlandse arbeidsmarkt gerapporteerd (Luxen 2004).
Dergelijke selecties op grond van het uiterlijk vinden ook plaats tijdens de
dagelijkse uitoefening van sommige beroepen zoals de politie die verdachten mede
op grond van het uiterlijk aanhoudt, een verschijnsel dat kenmerkend zou zijn voor
uitvoerende functionarissen die meestal enige discretionaire ruimte hebben (Lipsky
1980). In de sport, zang en dans wordt juist het lichamelijk kunnen gewaardeerd en
niet de genoten opleiding of milieu van herkomst. De meritocratische ideologie van
gelijke kansen wordt niettemin hoog gehouden. Maar juist door deze ideologie hebben
de sociale wetenschappen zichzelf gevangen gezet in een keurslijf waaruit ze moeilijk
kunnen uitbreken, tenzij ze hun universalisme relativeren en de structurerende
betekenis van particularismen erkennen. In deze bijdrage werk ik dit idee van het
uiterlijk als structuurprincipe uit. Centraal daarbij staat het concept normbeeld dat
in de komende paragraaf uit de doeken wordt gedaan. Vervolgens illustreer ik de
werking van normbeelden in twee domeinen van het sociale leven: de arbeidsmarkt
en de Bollywoodfilm. Ik besluit met het aanstippen van enkele implicaties van het
de werking van normbeelden als structuurprincipe.
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Normbeelden
Veruit de meest vruchtbare naoorlogse theoreticus van het uiterlijk is de Nederlandse
antropoloog Harry Hoetink (1967, 1973). In studies naar partnerkeuzes in het
Caraïbisch gebied kwam hij tot het inzicht dat die keuze mede werd bepaald door
het uiterlijk. Dat uiterlijk varieerde van een negroïde profiel aan het ene uiterste van
een continuüm tot een blank profiel aan het andere uiterste. Door processen van
menging ontstonden er daartussen verschillende profielen, en huidskleuren. In de
koloniale samenleving in het Caraïbisch gebied en in Latijns-Amerika bestond er
een hiërarchie van huidskleuren waarbij de blanken de topposities in de samenleving
bekleedden en de zwarten de laagste posities innamen. Die sociale ordening kon
(mede) voortbestaan doordat de ondergeschikte zwarte bevolking de somatische
normbeelden van de blanken accepteerde. In plaats van het woord ras dat beladen
was - Hoetink schreef in de jaren eind zestig en begin zeventig - prefereerde hij het
begrip somatisch normbeeld dat hij omschreef als ‘the complex of physical (somatic)
characterstics which are accepted by a group as its norm and ideal’ (Hoetink 1967:
120).
De acceptatie van somatische normbeelden legde Hoetink uit als een esthetische
waardering. Het is ook een norm, omdat die esthetische waardering een
groepsverschijnsel is en geen individuele voorkeur. Het bijzondere van de norm is
dat het een ideaal is waarmee feitelijke situaties worden beoordeeld. In elke culturele
gemeenschap is een andere normbeeld dominant. In een koloniale samenleving droeg
de acceptatie van de normbeelden van de heersende groep bij aan een stabiele sociale
orde en is die zin een cohesieve factor (Hoetink 1967: 137). Hoetink kwam bij diverse
gelegenheden terug op dit concept en werkte verschillende dimensies ervan haast
uitputtend uit: de werking van normbeelden in raciaal homogene en in gesegmenteerde
maatschappijen, de effecten van somatische normbeelden in verschillende typen
Caribische maatschappijen, de varianten in normbeelden, de erotische effecten van
somatische normbeelden, het ontstaan van raciale vraagstukken vanuit het perspectief
van normbeelden. Niet alles is hier van belang, ik beperk me daarom tot de
conceptuele aspecten.
Het begrip somatisch normbeeld adresseert een cruciale variabele in het verkeer
tussen mensen. Het is een masterconcept dat het feitelijke en het normatieve in alle
menselijke gedragingen verenigt. Over de toepassing van het begrip kom ik later te
spreken, maar hier is een aanpassing van het begrip op een drietal punten noodzakelijk
om hedendaagse processen te kunnen duiden. In de eerste plaats dient het begrip
somatiek te worden verbreed. Somatiek, opgevat als ras, is een te beperkt concept
om de fenomenologie van huidige samenleving te beschrijven. Het uiterlijk bestaat
niet meer louter uit fysieke trekken en huidskleur, maar ook uit zaken als haardracht,
hoofddoek, tatoeages, piercings en dergelijke ornamenten van de hedendaagse
lichaamscultuur. In de koloniale maatschappijen die Hoetink op het oog had vielen
huidskleur en sociale positie samen en kon de huidtint als een indicator
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fungeren om de positie in de sociale stratificatie te bepalen. Die samenhang tussen
huidskleur en sociale positie is in de hedendaagse maatschappijen aan het vervagen,
of om het preciezer te zeggen: die samenhang bestaat wel, maar het sluit niet uit dat
donkergekleurde personen ook hoge sociale posities bekleden (Zweigenhaft &
Domhoff 2000). Bovendien is het uiterlijk dankzij de moderne technologie te
manipuleren: het haar kan geverfd worden, de oogkleur is te veranderen door
contactlenzen met verschillende kleuren te dragen en zelfs de huidskleur kan worden
gebleekt.
Een tweede discussiepunt betreft de acceptatie van de normbeelden van de
dominante blanke groep, zowel in de koloniale samenleving als in de westerse
samenleving. Die acceptatie kan, maar hoeft niet te duiden op een esthetische
waardering. Andere mogelijkheden zijn dat de acceptatie van normbeelden voortvloeit
uit grote verschillen in machtspositie en dus is opgelegd. Vanuit die situatie kunnen
ondergeschikte groepen op den duur de normbeelden van de dominante groep
esthetisch waarderen, ermee vertrouwd raken, de dominante groep seksueel
begerenswaardig vinden, zaken eraan ontlenen zoals vertrouwen, zekerheid en
loyaliteit, of er indifferent tegenover staan. Dat verschil in machtspositie kan er ook
toe leiden dat zwakkere groepen de normbeelden accepteren omdat de opname in de
dominante cultuur gevoelens van sociale en individuele veiligheid, collectieve
statusverheffing of associaties met welvaart met zich meebrengt. Tenslotte moet
worden gewezen op de mogelijkheid dat keuzes niet altijd uit esthetische
overwegingen plaats vindt, maar kunnen zijn ingegeven door groepsprocessen.
Wanneer leden van ven bepaalde etnische groep in grote getale leden van andere
groepen als partners kiezen, dan is dat geen individuele keus meer, maar een
groepsproces waar conformisme een onderscheidend kenmerk van is.
Het derde discussiepunt is het bestaan van contra-normbeelden. De opkomst van
de Black Power beweging, met haar slogan ‘black is beautiful’ of de Surinaamse
nationalistische beweging die het Creoolse cultuurgoed wilde koesteren, zijn
voorbeelden van groepen die zich afzetten tegen de dominantie van blanke
normbeelden. Het gaat hier om alternatieve normbeelden en niet om een hybride
mengsel. Voor dit laatste had Hoetink een scherp oog en hij wist die vorm van
creolisering in te bedden in de verschillende varianten van de Caraïbische
maatschappij. Overigens moet worden opgemerkt dat esthetische normbeelden
tegenwoordig sterk worden gevoed door de filmindustrie, ook die uit de niet-westerse
wereld (Japan, China, India, Turkije). Die niet-westerse normbeelden sluiten de
acceptatie van ‘blanke normbeelden’ niet uit, wel attenderen zij op het simultaan
voortbestaan van meerdere normbeelden.
Hoetinks tegenhanger van somatische normbeelden is het concept somatische
afstand, de beleefde afstand tussen twee somatische normbeelden (Hoetink 1967:
153). In cultureel plurale maatschappijen duidt de somatische afstand op een kloof
tussen milieus en klassen. De kloof kan worden overbrugd door creolisering en
assimilatie, maar hiertegenover staan nationalisme en etnise-
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ring die de somatische afstand kunnen vergroten. Transnationale
gemeenschapsvorming wordt vooral gedragen door de interne groepsvorming.
Etnisering en assimilatie versterken respectievelijk de interne cohesie van de groep
en de externe cohesie van de samenleving. Steeds vaker echter zijn de afstanden in
normbeelden binnen één milieu of klasse te vinden. De hoofddoekendragende
hoogopgeleide moslima die een plaats opeisen in de midden en hogere lagen van de
samenleving vormen een voorbeeld hiervan. Kortom, normbeelden zijn niet alleen
terug te voeren op esthetiek, maar zijn ook te relateren aan macht, seks, veiligheid,
status, enzovoorts. Zij vergroot zowel de interne als de externe cohesie, en kan zowel
simultaan naast andere culturele normbeelden als in hybride vorm bestaan.
Al wordt het ‘somatische’ van het normbeeld verbreed, het begrip blijft gevangen
in het keurslijf van het uiterlijk. De toepassingssfeer van het begrip kan worden
uitgebreid om gedrag te beschrijven. Dat kan door naast somatische ook culturele
normbeelden te onderkennen (Gowricharn 1992). Ook deze culturele normbeelden
zijn een ideaal en worden gebruikt als een toets om feitelijk gedrag te beoordelen.
Denk aan de normatieve eisen die werkgevers aan sollicitanten stellen zoals
omgangsvormen, taalvaardigheid, flexibiliteit, leervermogen en dergelijke. In
tegenstelling tot de Weberiaanse wetenschapsopvatting waar een scherp onderscheid
wordt gemaakt tussen feiten en waarderingen, omvat het begrip normbeeld beide
elementen. Het is de waardering die mede vorm gaat geven aan het ‘feit’. Het begrip
cultureel normbeeld attendeert ons erop dat de meeste concepten een normatieve dan
wel morele dimensie hebben: de echtgenoot, moeder, kind, werknemer, burger,
politicus zijn geen neutrale classificaties omdat aan die sociale rol impliciet een
moreel oordeel ten grondslag ligt: een goede of slechte echtgenoot, een goede of
slechte moeder, een ijverig of lui kind enzovoorts. Het is deze morele dimensie die
een sociale rol een ideaaltypische dimensie geeft en derhalve als norm én als
ideaalbeeld kan fungeren. En het is vooral deze normatieve dimensie in de heersende
beelden die tal van beroepsgroepen zoals politie-agenten, onderwijzers, uitvoerende
ambtenaren aan loketten, personeelsfunctionarissen dagelijks beïnvloeden in de
selecties die zij maken.
Naast het feit dat culturele normbeelden intentioneel zijn te veranderen
(bijvoorbeeld onder invloed van de mode), wijzigen deze beelden zich in de loop
der tijd. Dat kan minstens op drie niveaus plaatsvinden. Op een eerste oppervlakkig
niveau kan er een verandering plaatsvinden van zeden en gewoonten. Voorbeelden
hiervan zijn kleding, tafelmanieren, dansstijlen, omgangsvormen die vroeger
gestructureerder waren dan nu en een grotere betekenis bezaten. Deze normbeelden
zijn ook concreet en vertonen variaties al naar gelang de regio, het sociale milieu of
de beroepsgroep. Op een middenniveau kunnen sociale verhoudingen en de daarbij
behorende beelden veranderen. Een treffend voorbeeld hiervan is het proces van
‘whitening’ waarbij groepen die eerst niet tot het blanke ras werden gerekend (Joden,
Italianen, Polen) nu wel tot die definitie zijn ‘toegelaten’. Tenslotte bestaan er
abstracte
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normbeelden die veel duurzamer zijn. Zij doen denken aan historische constanten
en bepalen het beeld van een cultuur. De arbeidsethos in de westerse cultuur of familie
loyaliteit in Aziatische culturen zijn voorbeelden van deze minder veranderlijke
culturele normbeelden. Dit wil overigens niet zeggen dat er over langere perioden
geen fluctuaties in deze historische constanten bestaan. Maar de intrinsieke waarde
en betekenis ervan staat in geen enkele periode ter discussie.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat culturele normbeelden tegenstrijdig kunnen
zijn. Zo kan van jonge vrouwen in veel culturen een dociele houding worden verwacht
terwijl oudere vrouwen vaak de positie van de matrone innemen. Een ander type
conflict russen normbeelden ontstaat wanneer bijvoorbeeld de esthetische normbeelden
botsen met de economische, dus wanneer iemand die waarde hecht aan welstand en
esthetica, een partner moet kiezen die knap van uiterlijk is maar arm, of omgekeerd.
De botsing van normbeelden hoeft zich overigens niet binnen één cultuur voor te
doen. Normbeelden uit verschillende culturen kunnen ook op gespannen voet met
elkaar komen te staan, zeker wanneer de betrokkenen voor keuzen worden gesteld
terwijl ze die juist willen verenigen.

Selecties op de arbeidsmarkt
Selectie van personeel wordt gelegitimeerd met verwijzing naar economische
grootheden: kandidaten met de hoogste productiviteit worden aangenomen, ongeacht
huidskleur, leeftijd, fysieke gesteldheid, seksuele geaardheid, geslacht enzovoorts.
Die productiviteit wordt geïndiceerd door zaken als het genoten opleidingsniveau,
de werkervaring, de beschikking over relevante netwerken en vaardigheden. Deze
selectiecriteria heten zakelijke criteria te zijn. Anders is het met de ‘niet-zakelijke’
selectiecriteria. Zoals elke negatieve categorie (niet-zus of niet-zo) bestaat deze
categorie uit een verscheidenheid van elementen. Bepaalde vormen van uitsluiting
zijn taboe en worden wettelijk bestreden, denk aan discriminatie op grond van etnische
herkomst of geslacht. Andere vormen van uitsluiting zijn bedoeld zoals de
koppelingswet die erop is gericht om illegalen uit te sluiten. Soms is het mogelijk
om sollicitanten uit te sluiten met een beroep op meer legitieme, zij het niet altijd
zakelijke criteria. De taaleis die aan veel allochtonen wordt gesteld, is zo'n effectief
selectiecriterium.
De genoten opleiding is de eerste selectie aangezien kandidaten worden opgeroepen
met min of meer dezelfde opleidingsniveaus. Maar de keuze uit een aantal
gelijkwaardig opgeleidde kandidaten, kan niet worden begrepen uit factor de onderwijs
omdat alle kandidaten deze factor gemeen hebben. De vermelding dat bij ‘gelijke
geschiktheid’ de voorkeur uitgaat naar een vrouw, allochtoon of gehandicapte,
onderstreept dat opleiding een randvoorwaarde is waaraan alle gegadigden voldoen
en niet een selectiecriterium om een of enkele kandidaten eruit te lichten. Andere
grootheden geven de doorslag bij de uiteindelijke selectie. De cruciale vraag is welke
die grootheden zijn. In het
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onderstaande zal gebruik worden gemaakt van onderzoeken naar selectie van
allochtonen op de arbeidsmarkt om te achterhalen welke vormen van uitsluiting zich
voordoen. Vervolgens maak ik een verbinding met de werking van culturele
normbeelden.
Een eerste onderzoek naar selectie werd reeds aan het eind van de jaren zeventig
aan de kaak gesteld door Bovenkerk en Breuning-Van Leeuwen (1978) in hun
onderzoek naar rasdiscriminatie op de Amsterdamse arbeidsmarkt. In dit onderzoek
melden twee testpersonen (een blanke en een kleurling) zich aan voor een
geadverteerde baan. De kandidaten waren in de relevante opzichten zoveel mogelijk
‘identiek’: ze bezaten dezelfde opleiding en werkervaring, waren even oud, schreven
dezelfde brieven en verschilden slechts in een opzicht van elkaar: uiterlijke afkomst.
Vaak werd de kleurling niet opgeroepen en de blanke wel. En zelfs wanneer beide
kandidaten werden opgeroepen, werd in de meeste gevallen de blanke kandidaat
gekozen. De onderzoekers concludeerden dat er sprake is van rasdiscriminatie. De
door Bovenkerk c.s. gehanteerde methode werd meer dan vijftien jaar later opnieuw
gebruikt in onderzoek naar de selectie bij uitzendbureaus (Bovenkerk & Gras &
Ramsoedh 1995). En opnieuw bleek dat rasdiscriminatie een veel voorkomende
praktijk was.
Een ander type onderzoek naar selectie en aanname van personeel werd verricht
door Van Beek (1993). Diens onderzoek had betrekking op de aanname van personeel
in lagere segmenten van de arbeidsmarkt. Hij vroeg aan verantwoordelijke
personeelsfunctionarissen welke kenmerken van belang zijn bij de aanname van
personeel. Vervolgens moesten zij een rangorde aanbrengen in de door hun gewenste
eigenschappen van werknemers. Op grond hiervan stelde Van Beek profielen op van
de ideale werknemer en was het mogelijk het relatieve gewicht van de afzonderlijke
kenmerken te becijferen. Het grootste gewicht werd toegekend aan werknemers die
jong zijn (leeftijd, 27%), van het mannelijke geslacht (geslacht, 23%), van blanke
afkomst (etniciteit, 10%) en gezond (10%). Van Beek benadrukte dat dit
eigenschappen zijn waar mensen niets aan kunnen doen, het zijn ‘biologische’
variabelen. De voorkeur van werkgevers wordt voor 70% bepaald door deze
grootheden (Van Beek 1993: 99).
Niet minder onthullend is dat de grootheden die prominent in de economische
theorie voorkomen een aanzienlijk geringer gewicht bezitten: opleiding (7%),
loonkosten (2%), werkervaring (1%), taalbeheersing (5%), totaal 15%. Nu is aan te
voeren dat deze sterk afwijkende resultaten deels zijn te begrijpen uit het specifieke
segment waarop het onderzoek betrekking had. Toch is dit het segment waarin de
(langdurige) werkloosheid zich concentreerde. Maar zelfs als het ‘personeelsplaatje’
van alle segmenten erbij wordt betrokken, lijkt het onwaarschijnlijk dat de
‘economische variabelen’ toenemen met een vijf-of zesvoud van wat ze in dit
onderzoek blijken te zijn. Het onderzoek van Van Beek bevatte nog een interessant
gegeven. In een vooronderzoek ging hij verder dan de vaststelling van voorkeuren.
Hij probeerde ook het ‘nadeel’ te
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compenseren dat sommige sollicitanten allochtonen zijn. Dat deed hij door hypothetisch - een subsidie in het vooruitzicht te stellen aan de werkgever wanneer
hij een allochtoon in dienst nam. Bij afwijzing voerde hij dat subsidiebedrag op. Pas
bij een maandelijkse subsidie van 600 gulden, wat destijds ongeveer 30% was van
het gemiddelde brutoloon in het onderzochte segment, sorteerde deze prikkel
noemenswaardig effect (Van Beek 1993, 93).
Waar de benadering van Bovenkerk en Van Beek een voorkeur voor bepaalde
individuen tot uitdrukking brachten, legde het onderzoek van Veenman (1995) de
preferentie voor bepaalde groepen bloot. In een survey verricht onder werkgevers
en gericht op het achterhalen van arbeidsprestatiebeelden bracht hij de lotgevallen
van zes etnische groepen in beeld, te weten Spanjaarden, Surinamers, voormalig
Joegoslaven, Molukkers, Turken en Marokkanen. Centraal daarin stond de voorkeuren
en aannamebereidheid van werkgevers. Het onderzoek naar beelden van etnische
groepen was niet nieuw (zie bijvoorbeeld Reubsaet & Kropman 1985; Hagendoorn
1991). Wel nieuw was de combinatie van uitsluiting en het aanbrengen van een
rangorde in de preferenties van werkgevers voor etnische groepen. Veenmans
onderzoek werd voor het eerst uitgevoerd in 1983 en in 1995 herhaald. De verschillen
waren minimaal: qua voorkeur namen de Spanjaarden de eerste plaats in, gevolgd
door Surinamers, Molukkers, Turken, ex-Joegoslaven en Marokkanen. Ook wat
betreft de aannamebereidheid kwamen Spanjaarden op de eerste plaats en Marokkanen
op de laatste.
Een interessant aspect van Veenmans onderzoek betrof de inhoud van de
prestatiebeelden. Die bestond uit de elementen ‘omgang met collega's’, ‘motivatie’,
‘representativiteit’, ‘betrouwbaarheid’, ‘vlijt’, ‘verzuim’ en ‘stiptheid’ (Veenman
1995: 22 e.v.). Hij voegde het element van ‘taalvaardigheid’ toe aan de lijst en dat
maakte wat uit. Surinamers en Molukkers kwamen hierdoor gunstiger uit de bus.
‘Motivatie’ en ‘vlijt’ golden vooral voor ex-Joegoslaven, terwijl het verwijt ‘verzuim’
alle groepen trof. In de tijd bezien bleek evenwel het een en ander te zijn veranderd.
De positie van de voormalig Joegoslaven was ongunstiger geworden, vermoedelijk
onder invloed van de oorlog op de Balkan (Veenman 1995, 50). Daarentegen staan
Surinamers en Molukkers er nu beter voor. Spanjaarden en Marokkanen blijven het
sterkst van elkaar verschillen. Hoewel de arbeidsprestatiebeelden bij werkgevers niet
statisch zijn, zijn de veranderingen bepaald niet spectaculair.
Afgezien van het element vakbekwaamheid, verwijst geen enkel van de elementen
naar het niveau van het genoten onderwijs. Dit is een opvallend gegeven aangezien
juist onderwijs als de grote bepalende factor wordt opgevoerd in de discussie over
de verdeling van banen. Nog interessanter zijn de positieve ervaringen met
‘vakbekwaamheid’ per allochtone groep. Dan belandden de meest ‘talige’ allochtone
groepen of de groepen met het hoogst genoten onderwijs, de Molukkers en
Surinamers, aan de onderkant van de lijst (respectievelijk 36 en 34%) en staan Turken,
ex-Joegoslaven en Spanjaarden met respectievelijk 53%, 49% en 47% bovenaan de
rangorde
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(Veenman 1995: 32). De hoogst opgeleidde of talige groepen waren niet de meest
vakbekwame, oftewel, taal en vakmanschap vielen niet samen. Dit type onderzoek
is wederom herhaald en ditmaal toegespitst op de jongere en beter opgeleidde
generatie allochtonen (Kruisbergen & Veld 2002). En ook nu bleek dat de wensen
van werkgevers grotendeels ongewijzigd zijn gebleven.
In een eerder onderzoek hadden Niesing & Veenman (1990) getracht met behulp
van een regressiemodel het verschil te begrijpen in de duur van de werkloosheid van
allochtonen en autochtonen. De verklarende factoren waren opleidingsniveau, leeftijd,
geslacht en regionale werkloosheid. De betekenis van deze factoren bleek gering te
zijn. Hoewel de resultaten per allochtone groep enigszins verschilden, bleven de
onderzoekers zitten met een forse ‘onverklaarde rest’. Dat residu begrepen de auteurs
ten dele als rasdiscriminatie. In een latere publicatie (Niesing et al., 1994) schatten
zij dat het verschil in werkloosheid tussen allochtonen en autochtonen voor ongeveer
de helft wordt verklaard door de discriminerende houding van werkgevers.
Zowel de resultaten van Bovenkerk, de profielen van Van Beek, de collectieve
prestatiebeelden van de etnische groepen van Veenman als de modelmatige exercities
van Niesing verklaren niet waarom ondanks de discriminatie op grond van ras of
huidskleur en de voorkeur voor een bepaald profiel of de rangorde van etnische
groepen, bepaalde leden van die groepen tóch in dienst worden genomen. Want de
uitsluiting is telkens partieel. Als Marokkanen zo weinig populair zijn op de
arbeidsmarkt, hoe komt het dat een deel van hen wél werk heeft? Met andere woorden:
waarom worden niet álle kleurlingen gediscrimineerd? Het voorbehoud dat de
verklaringen niet absoluut gehanteerd kunnen worden, is geen antwoord op deze
vragen. Dit voorbehoud zegt niets over de beperkingen van het verklaringsmodel,
alleen dat het model voorzichtig moet worden gehanteerd.
Het is hier dat het concept cultureel normbeeld een grotere verklaringswaarde lijkt
te hebben. De hypothese die dit concept mogelijk maakt luidt dat individuele
sollicitanten die niet voldoen aan het culturele normbeeld buiten de boot vallen.
Passen zij er wel in, dan worden zij ‘toegelaten’ tot het arbeidsbestel. Omdat het om
culturele profielen gaat, tenderen bepaalde etnisch-culturele groepen eerder te worden
uitgesloten. Maar een opname van individuen blijft mogelijk ondanks het bestaan
van negatieve beelden van de groep waartoe zij behoren - mits zij beantwoorden aan
het normbeeld van de werkgever. Deze verklaring vooronderstelt een hoge mate van
assimilatie, een voorwaarde dat niet alleen op de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld
ook op de ‘huwelijksmarkt’ geldt. De aldus ontstane selectie is derhalve cultureel
van aard.
Nu is aan te voeren dat de mate waarin individuen beantwoorden aan het culturele
normbeeld (mede) beïnvloed wordt door het genoten onderwijs omdat daar allerlei
gedragselementen tot ontwikkeling komen. Dat is ongetwijfeld zo, maar tegelijkertijd
wordt met dit argument het belang van de culturele vorming onderstreept: de selectie
vindt niet alleen plaats op grond
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van vakinhouden of economische productiviteit, maar ook en soms vooral op grond
van vertrouwde en waarneembare culturele gedragsprofielen. Deze selectie doet zich
niet alleen bij de instroom voor. Ook bij de doorstroom binnen arbeidsorganisaties
wordt er geselecteerd op het uiterlijk. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de
gemiddeld lagere functies die allochtonen bekleden bij gelijke onderwijsniveaus
(Dagevos 1998).

Hindostaanse normbeelden
Een volstrekt ander terrein waarop het concept normbeelden geïllustreerd kan worden
is de Hindostaanse cultuur. Normbeelden hebben te maken met betekenisgeving en
daarom is er in een gemeenschap zelden sprake van een normbeeld. Normbeelden
variëren bijvoorbeeld per generatie en daarbinnen per klasse, mate van verstedelijking,
geslacht en leefmilieu. Naast deze sociologisch aanwijsbare differentiërende
variabelen wordt de variatie in normbeelden ook veroorzaakt door kwesties als smaak.
Dat geldt zeker voor esthetische normbeelden, hoewel juist op dit terrein elites erin
slagen hun normen (en de bijbehorende beelden) algemeen ingang te doen vinden.
In de praktijk is het derhalve van belang te specificeren om welke normbeelden het
gaat, dus of het normbeeld de somatiek, esthetica, ethiek of ander gedrag betreft.
Vanwege deze verscheidenheid is het gewaagd om slechts één normbeeld voor een
gemeenschap te schetsen. Toch is het ondoenlijk om de verscheidenheid van
normbeelden in de Hindostaanse gemeenschap adequaat in beeld te brengen. Daarom
worden de bij Hindostanen gangbare normbeelden benaderd door te kijken naar de
cultuur zoals geadverteerd door de Indiase filmindustrie. Die cultuur is sterk gestileerd
en weerspiegelt ‘levensidealen’ van de Indiase middenklasse. Daarmee is niet gezegd
dat Indiërs of Surinaamse Hindostanen hun leven inrichten naar de films. Wel wordt
ervan uitgegaan dat de film enig effect sorteert op het dagelijks leven. Een dergelijk
simultaan optreden van een discrepantie en een effect is ook te bemerken bij
godsdiensten die een ideale wijze van leven voorschrijven, waar mensen zich niet
altijd aan houden maar die wel het dagelijkse leven insluipt en in zekere mate gaat
kenmerken. Zoals religieuze vertellingen is ook de filmcultuur betrekkelijk eenvoudig
en daardoor een overzichtelijke beschouwing mogelijk is.
De keuze voor de Indiase filmindustrie vindt plaats om het culturele karakter van
de normbeelden op een andere wijze te illustreren. Dat impliceert dat er aanwijsbare
verschillen moeten bestaan tussen bijvoorbeeld het uiterlijk en gedrag van Indiase
en Amerikaanse acteurs en actrices. Deze beroepsgroepen fungeren immers als
rolmodellen in de cultuur waarvan de film een product is. Vooral de jeugd richt zich
op deze gangbare rolmodellen en personifieert zowel de gangbare schoonheidsidealen
als de sociale rollen. Toch is het lastig om een systematisch onderscheid te maken
tussen esthetische waardering en cultureel gedrag. Bij een bepaald voorkomen kan
immers een bepaald gedrag horen. Zo kan een gespierd lichaam de verwachting
oproepen van een goede vechter of een ijdeltuit; en een bepaalde kleding van vrouwen
(sluiers bijvoor-
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beeld) kan associaties oproepen met dociel gedrag. Beeld, gedrag en waardering
vloeien moeiteloos in elkaar over. Het gemaakte onderscheid is vaak analytisch.
Nu geldt ook voor de filmwereld dat er verschillende generaties bestaan en dat de
verschillen tussen mannen en vrouwen de zaak er niet eenvoudig maken. Dat dwingt
tot het onderscheiden van een oudere en jongere generatie filmpersonages, al is er
een fijnmaziger onderscheid mogelijk. Want de kenmerken van de verschillende
generaties acteurs veranderen geleidelijk waardoor andere classificaties mogelijk
zijn. Omwille van het contrast en het illustratieve karakter van het concept
normbeelden wordt hier volstaan met de constructie van slechts twee generaties. De
kenmerken zijn geselecteerd op basis van eigenschappen die ofwel in de Hindostaanse
gemeenschap worden gewaardeerd ofwel anderszins in de films opvallen. Let wel:
het gaat hier om geadverteerde filmbeelden, niet om het feitelijke gedrag van Indiërs
of Hindostanen. De relatie tussen al dan niet geadverteerde beelden en het feitelijke
gedrag, is hier geen onderwerp van beschouwing. De kenmerken die aldus zijn
geselecteerd zijn: huidskleur, fysieke bouw, expressie, dansstijlen, loyaliteit,
inschikkelijkheid, kaste afkomst, godsdienst, gebezigde taal, mate van geweld.
Wanneer de illustratie wordt beperkt tot deze geselecteerde kenmerken en de
differentiërende variabelen geslacht en leeftijd, dan levert dat de volgende lijst van
kenmerken op. (Zie tabel 1.)
Een eerste vergelijking wijst uit dat de belangrijkste verschillen tussen oudere
generatie mannen en vrouwen zijn gelegen in: expressie, danskunst, mate van
inschikkelijkheid en het gebruik van geweld. Bij de jongere generatie mannen en
vrouwen zijn de verschillen beperkt tot de mate van inschikkelijkheid en het gebruik
van geweld. Wat betreft de variabele ‘geslacht’ nemen de verschillen tussen mannen
en vrouwen af. Dat is ook het geval wanneer de verschillen tussen generaties nader
worden bekeken. De belangrijkste verschillen bij de jongere vrouwen zijn dat ze
slanker zijn, assertief, minder inschikkelijk, moderne dansen beoefenen, veel bloot
lichaam laten zien, en soms ook geweld kunnen gebruiken. Bij de mannen valt op
dat ze vaker een gespierd lichaam hebben en dat ook laten zien, vooral dansers zijn,
en relatief meer engels spreken. Ook hier valt een convergentie op: niet alleen tussen
mannen en vrouwen, maar ook tussen de hedendaagse Indiase en westerse (vooral
Amerikaanse) profielen van acteurs en actrices, dus tussen Bollywood en Hollywood.
De normbeelden zoals geconstrueerd op basis van de kenmerken van de acteurs
en actrices, vertonen nog meer opvallende veranderingen. Zonder uitputtend te zijn
kunnen genoemd worden dat vooral vrouwen steeds vaker hun oogkleur met behulp
van contactlenzen veranderen of hun haar een andere kleur geven. Ook het dragen
van de traditionele sari maakt steeds meer plaats voor broeken en vooral korte rokken.
En waar vroeger het dominante beeld dat was van de ‘fatsoenlijke vrouw’ staat nu
de ‘moderne vrouw’
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TABEL 1: Verschillen in normbeelden tussen generaties en tussen seksen
in de Indiase films.

• Huidskleur

Jongere generatie Oudere generatie
Vrouwen
Vrouwen
blank
blank

• Bouw

slank

‘mollig’

• Expressie

assertief

bedeesd

• Dansen

modern

klassiek

• Loyaliteit

zeer groot

zeer groot

• Kleding

veel bloot

nauwelijks

• Inschikkelijkheid minder groot

zeer groot

• Kaste

is nu geen thema

incidenteel

• Godsdienst

niet duidelijk

niet duidelijk

• Taalgebruik

veel Engels

minder Engels

• Geweld

nauwelijks

helemaal niet

Jongere generatie Oudere
Mannen
Mannen
• Huidskleur

blank

blank

• Bouw

gespierd

goed gevoed

• Expressie

assertief

assertief

• Dansen

modern

n.v.t.

• Loyaliteit

zeer groot

zeer groot

• Kleding

bloot

nauwelijks

• Inschikkelijkheid naar
omstandigheid

nauwelijks

• Kaste

is geen thema

incidenteel

• Godsdienst

niet duidelijk

niet duidelijk

• Taalgebruik

veel Engels

minder engels

••

Heel veel

veel minder

generatie

centraal. Bij de mannen was het beeld voorheen de ‘fatsoenlijke verantwoordelijke
man’ dat nu is verschoven naar de ‘moderne hardwerkende man’.
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Implicaties
Culturele normbeelden relativeren de universalistische pretenties van menige institutie
en maken duidelijk dat de culturele subjectiviteit van actoren - in de formele instituties
en daarbuiten - van beslissend belang kan zijn. Het zijn zowel selectie- als
allocatiemechanismen die enerzijds insluiten en anderzijds uitsluiten. Culturele
normbeelden zijn per definitie particularismen die tevens een structurerend effect
sorteren in de sociale werkelijkheid. Dit gegeven staat op gespannen voet met de
universalistische pretentie van de westerse samenleving.
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Dat laatste komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld de selectieprocessen op de
arbeidsmarkt (het eerste voorbeeld). De ene etnische groep geniet voorkeur boven
de ander, en binnen de een en dezelfde groep wordt het ene individu geaccepteerd
en de andere niet. Werkgevers kiezen niet alleen op grond van opleiding, ervaring
en wat dies meer zij, maar ook op grond van huidskleur, uiterlijk, esthetica, gedrag.
Dergelijke processen van in- en uitsluiting zijn betrekkelijk gewoon. In allerlei
subculturen bijvoorbeeld worden deze selecties met grote vanzelfsprekendheid
gemaakt en legitiem gevonden. Vrienden-clubs en studieverenigingen, zijn bekende
rekruteringsdomeinen voor banen. In elitekringen is het gewoon families eerder in
te sluiten op grond van een subculturele verwantschap, netwerken of het bezit aan
kapitaal dan op grond van opleiding (zie bijvoorbeeld Van Hezewijk 1986). Een
dergelijke werking van veelal impliciete normbeelden, zowel somatische als culturele,
is ook te merken bij gemengde stellen waar de keuze vooral bepaald wordt door de
culturele assimilatie van de allochtoon. In het particuliere domein fungeren
normbeelden ontegenzeggelijk als selectiecriteria, maar zij zijn óók werkzaam in het
openbare domein.
Culturele normbeelden bieden de mogelijkheid om zaken als racisme en assimilatie
te rechtvaardigen in zoverre de eigen normbeelden als superieur worden aangemerkt.
Het is niet per se etnocentrisch omdat men welbewust kan kiezen voor de eigen
normbeelden zonder onbekend te zijn met normbeelden uit andere culturen. Maar
zij versterken de interne groepscohesie en legitimeren groepsvorming (het tweede
voorbeeld). Zelfbeelden, identiteiten, loyaliteiten, vertrouwen, herkenning,
identificatie, cultureel gangbare invullingen van sociale rollen (ouderschap
bijvoorbeeld), opvattingen van respect, zelfrespect en fatsoen - al deze cohesie
bevorderende mechanismen staan in wisselwerking met culturele en somatische
normbeelden.
Uit het voorbeeld van de Bollywoodfilms komt naar voren dat interne cohesie en
sociale integratie oftewel de externe cohesie elkaar niet uitsluiten. De etnische groep
verandert mee, denk aan de convergentie in normbeelden tussen Bollywood en
Hollywood. Bovendien is cultuur geen consistent gegeven, wat hybriditeit toelaat.
Positieverwerving en behoud van de culturele identiteit gaat bij de Hindostanen in
Nederland (en elders) moeiteloos samen (Gowricharn 2004). Maar niet alle etnische
groepen gaan deze weg van etnisering en partiele assimilatie op, noch wordt dat
behoud van de eigen identiteit of normbeelden door de ontvangende samenleving
altijd op prijs gesteld. Zoals betoogd worden leden van onpopulaire groepen alleen
toegelaten tot instituties of het particuliere domein (huwelijken) wanneer zij in hoge
mate geassimileerd zijn. Deze correlatie tussen assimilatie en sociale mobiliteit is
geen systeemvereiste, maar de uiting van (on)welwillendheid, een wilsuiting.
Normbeelden functioneren aldus mede als een ordenend principe in bureaucratieën,
markten en het groepsleven van mensen. Zij bepalen mede de uitkomsten van sociale
processen en maatschappelijke verschijnselen en zijn daardoor deel van de
multicausaliteit die het sociale leven kenmerkt. De sociale
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stratificatie en allerlei andere ordeningen worden met alleen bepaald door
economische, educatieve of politieke grootheden, maar ook door culturele. Het begrip
cultureel normbeeld ontbloot het cultuurspecifieke karakter van verschijnselen die
een universalistische pretentie hebben. De markt noch de bureaucratie of de wet is
universeel in haar feitelijke werking, en dat bepaalt de maatschappelijke kansen van
mensen uit andere culturen. Sociale stratificatie wordt verondersteld iets te zeggen
over de levenskansen van mensen doordat zij verwijst naar hun hulpbronnen zoals
macht, netwerken, aanzien, inkomen. Als dat afhankelijk wordt gesteld van de
culturele bagage, dan ziet de toekomst voor allochtonen er somber uit.
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Jack Menke
Diversiteit en huidskleur binnen de Surinaamse samenleving
Diaspora wordt tegenwoordig vaak opgevat als een ‘logische manifestatie van
verspreiding, ongeacht hoe deze werd gecreëerd en hoe lang die bestaat’ (Patterson
& Kelly 2000). Er zijn ook opvattingen waarbij diaspora zowel als een proces en als
voorwaarde wordt beschouwd. Diaspora als proces opgevat wordt voortdurend
gecreëerd door migratie, verplaatsingen (van bijvoorbeeld ondernemingen), reizen
en dergelijke. Dit proces wordt ook voorgesteld door symbolen, culturele productie
of politieke strijd. In deze inleiding wordt deze opvatting gehuldigd. De Surinaamse
diaspora wordt voorgesteld door gedenktekens die overigens ook aan een proces van
voortdurende interpretatie en herinterpretatie van de betekenis blootstaan. Voorbeelden
in Suriname zijn de gedenktekens van Koningin Wilhelmina (onthuld in 1923) en
van Anton de Kom. Van laatstgenoemde werden er twee gedenktekens in Suriname
onthuld in 1985 en 1986, terwijl er anno 2005 in Nederland voorbereidingen worden
getroffen voor het doen ontwerpen en onthullen van een Anton de Kom monument
in Amsterdam. De diaspora als voorwaarde is direct verbonden met de diaspora als
proces. Dit betekent dat de diaspora bestaat en zich voltrekt binnen de bredere context
van internationale en transnationale ongelijkheid, in het bijzonder ten aanzien van
etniciteit, cultuur en gender. Als voorwaarde moet de diaspora worden beschouwd
vanuit deze ongelijkheden op wereldniveau, die tegelijkertijd op nationaal niveau
(opnieuw) vorm krijgen in een aantal sferen of sectoren (Patterson & Kelly 2000:
20):
• wat de cultuur betreft worden negatieve waarden toegeschieven aan ‘inheemse’
cultuurvormen, terwijl deze elementen tegelijkertijd worden gebruikt voor
politieke en commerciele belangen,
• economisch blijven ras en gender hierarchieën voortbestaan binnen een global
market tegenover gemarginaliseerde koloniale of onderontwikkelde economieën,
en
• sociaal zijn er systemen in takt waarbij etnische, culturele en
gender-ongelijkheden gehandhaafd blijven op nationaal en internationaal niveau.
Het gebruik van het begrip ‘diaspora’ brengt enerzijds met zich mee dat sociale
ongelijkheden en discontinuïteiten worden verhuld (bijvoorbeeld in Brazilie).
Anderzijds worden er geconstrueerde (onterechte) tegenstellingen (met name
oost-west) opgeroepen. Een bijvoorbeeld vormen de culturele en politieke processen
rond de recente interventie van de VS in Irak, maar ook Hoetink (1967) bijvoorbeeld
gaat in het kielzog van Toynbee uit van een
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kunstmatige oost-west culturele tegenstelling. Raciale definities in gendered forms
zijn steeds in takt gebleven zowel binnen naties als op wereld niveau. We moeten
wel rekening houden met verschillen tussen de perifere landen vanwege de
verschillende wijze waarop de koloniale machthebbers (onder meer Franse, Engelse,
Spaanse, Portugese) de onderworpen groepen definieerden alsmede ras en gender
definities construeerden (Grosfoguel & Georas 1996; Patterson & Kelly 2000: 20).
Er moet hier aan worden toegevoegd dat naast het type koloniale machtsuitoefening,
de specifieke sociale, demografische en politieke context in de (ex-) kolonie ook van
invloed kunnen zijn op de sociale constructie van ras en etnische verhoudingen.1 Dit
voert ons naar de vraag hoe ongelijkheid op etnische en culturele grondslag zich
manifesteert in de Surinaamse samenleving sinds de staatkundige onafhankelijkheid.
In dit artikel bespreek ik het proces van de ‘ontmoeting’ tussen diverse etnische
groepen in Suriname afkomstig uit economische en sociale diaspora en de
veranderingen in de onderscheidingscriteria binnen de sociaal-culturele stratificatie
sedert de staatkundige onafhankelijkheid in 1975. Er staan twee vragen centraal:
1. Welke veranderingen hebben zich voltrokken in de betekenis van
onderscheidingscriteria in de sociaalculturele stratificatie van de Surinaamse
samenleving en welke factoren zijn hierop van invloed? Het gaat hier met name
om etniciteit, gender en huidskleur.
2. Zijn er verschillen tussen de Surinaamse, Engelssprekende en
Latijns-Amerikaanse multi-etnische samenlevingen ten aanzien van
onderscheidingscriteria in de etnische en sociaalculturele stratificatie en hoe
kunnen mogelijke verschillen worden verklaard?

Somatisch normbeeld, huidskleur en huidbleekmiddelen
Een belangrijke veronderstelling in dit artikel is dat de creatie van respectievelijk
een Surinaams-Creoolse, Surinaams-Javaanse of Surinaams-Hindostaanse cultuur
(et cetera) zowel het resultaat is van het ‘westen’ als van interne ontwikkelingen in
het westen’, dat wil zeggen de landen van oorsprong zoals Afrika, India of Indonesië
(Patterson & Kelly 2000: 13). Hiermee wordt bedoeld dat in de culturele ontwikkeling
en identiteitsvorming in Suriname aspecten van het ‘niet-westen’ besloten kunnen
liggen in ‘westerse’ cultuur-

1

De totale context sociale, demografische en politieke variabelen verklaren de meer
harmonische etnische verhoudingen in Suriname tegenover de hardnekkige etnische
instabiliteit in Guyana sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw. In tegenstelling tot
Suriname ontwikkelden demografische en etnische verhoudingen in Guyana zich in een
politiek klimaat, dat werd beheerst door externe (geopolitieke) factoren. De numerieke
meerderheid van Hindostanen in combinatie met een politiek invloedrijke maxistische partij
in een internationaal ‘koude oorlog’ context waren kenmerkend voor Guyana na de Tweede
Wereld Oorlog, terwijl deze setting afwezig was in Suriname, waar geen enkele etnische
groep in de meerderheid was. De veranderende demografische verhoudingen in combinatie
met sociale en politieke variabelen zijn van invloed op de grote verschillen in etnische
verhoudingen in respectievelijk Guyana en Suriname (Menke 2004).
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processen of omgekeerd. Dergelijke processen kunnen een vorm aannemen van
aanpassing en / of protest tegen de overheersing van of exploitatie door het ‘westen’.
Een voorbeeld van een aanpassings- en protestsstrategie vormen de (contra) discourses
over de slavin Alida: het Miss Alida contest en het gedenkteken van Alida in het
plaatsje Wageningen in het district Nickerie. Dit brengt mij op het punt van
voorbeeldfiguren, schoonheidsidealen en het begrip ‘somatisch normbeeld’.
Hoetink definieert somatisch normbeeld als het complexe geheel van somatische
kenmerken die door een groep als norm en ideaal worden geaccepteerd. Norm verwijst
naar het meten van de esthetische appreciatie terwijl, ideaal betekent dat niemand
het somatisch normbeeld in feite belichaamt. Hoetink gaat er van uit dat in homogene
samenlevingen doorgaans iedereen hetzelfde somatisch normbeeld heeft. Dit concept
is daarom vooral relevant in niethomogene samenlevingen die Hoetink aanduidt met
plurale of gesegmenteerde samenlevingen. In dergelijke samenlevingen wordt het
somatisch normbeeld het jonge kind in het socialisatieproces als groepsbezit
bijgebracht (Hoetink 1967: 122). Aangezien in plurale samenlevingen er altijd een
dominante (ras)groep is zal er ook een eenrichtingsverkeer zijn wat betreft het
overdragen en accepteren van een somatisch normbeeld (ibidem: 133 e.v).
Een van de invalshoeken om de identiteit en het zelfbeeld van de verschillende
groepen te analyseren wordt gevormd door percepties over huidskleur en praktijken
(zoals het gebruik van huidbleekmiddelen) om de Europese somatische norm te
benaderen. Huidbleken kwam in het vroege kolonialisme voor onder inheemse
vrouwen die in relatie stonden met blanke mannelijke kolonisatoren. Er zijn verslagen
waaruit blijkt dat al in de zestiende eeuw indiaanse vrouwen uit Santo Domingo de
huid bleekten met kruidenmengsels om aantrekkelijker te zijn voor de ‘conquistadores’
(Hoetink 1971: 182). Huidbleken om de huidskleur lichter te maken wordt vandaag
de dag wereldwijd toegepast met chemische middelen (Hall 1995; Amamoo 1993).
Het gebruik van huidbleekmiddelen, tegenwoordig vaak gebaseerd op hydrochinon,
is vooral in samenlevingen met gekleurde mensen populair.2
Uit een in 1999 verrichte survey in de districten Paramaribo en Wanica in Suriname
blijkt dat 18% van de vrouwen van achttien jaar en ouder chemische
huidbleekmiddelen gebruikt (Menke 2002). Het gebruik neemt toe naarmate men
jonger is. Hindostaanse vrouwen blijken significant meer huidbleekmiddelen te
gebruiken dan andere etnische groepen. Statistisch gezien verklaart leeftijd de hogere
frequentie van gebruikers onder Hindostaanse vrouwen: van de vrouwen onder de
26 jaar gebruikt 61% chemische huidbleekmiddelen tegenover slechts 13% van
dezelfde leeftijdsgroep van overige etnische groepen. Op grond van aanvullende
casestudies van geselecteerde gebruikers van huidbleekmiddelen is gebleken, dat
personen van verschillende

2

Deze huidbleekmiddelen kunnen ongewenste en schadelijke bijeffecten hebben, vooral
huidproblemen, zoals vitiligo en exogene ochronosis (Menke et al 2001).
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etniciteit een negatieve esthetische beoordeling geven aan een donkere of zwarte
huidskleur en een positieve waardering hebben voor ‘blank’. Het gebruik van
chemische huidbleekmiddelen werd doorgaans gerechtvaardigd door het idee dat
hierdoor de stijgingskansen op maatschappelijk gebied (onder andere door een goed
huwelijk) worden vergroot. Ten aanzien van het groter aandeel van huidbleekmiddelen
gebruikers onder Hindostaanse vrouwen spelen waarschijnlijk het kastenstelsel en
de Indiase Bollywood industrie (filmindustrie) een rol. De invloed van Bollywood
moet niet worden onderschat: de voorkeur voor een lichte huidskleur en blanke
somatische kenmerken, de huidbleekmiddelen industrie, de distributie en
transnationale overbrengingsmechanismen van deze culturele industrie via de media.
Deze onderzoeksresultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd, omdat niet aan het licht wordt gebracht welke andere (niet-Europese)
somatische en culturele normen een rol spelen. De analyse betreft vrouwen die
huidbleekmiddelen gebruiken en die waarschijnlijk dichter tegen het Europese
‘somatisch normbeeld’ aanleunen.3 Hiertegenover staat de eerder gemaakte analyse
van gedenktekens in combinatie met evenementen die in het teken staan van
aanpassing en / of verzet, bijvoorbeeld Alida. Deze analyse bracht vanuit een andere
invalshoek en met andere analyse-eenheden (gedenktekens, evenementen) aan het
licht dat er wel degelijk andere discourses over huidskleur worden geconstrueerd,
die bovendien in een bredere context van etniciteit, identiteit en maatschappelijke
ontwikkeling in de ‘ingebeelde plurale Surinaamse samenleving’4 worden geplaatst.
Dit wordt later besproken.

Het somatisch normbeeld: een kritiek
Hoetink (1967) introduceerde het begrip ‘somatisch normbeeld’ als reactie op het
begrip ras dat een biologische oorsprong heeft welke een zuiverheid en erfelijke
overdracht veronderstelt die in werkelijkheid niet voorkomen. Bovendien zou het
begrip een sterke racistische lading hebben. Volgens Anibal Quijano (2000; 1992)
is ‘ras’ in de eerste plaats een mentale constructie ‘that expresses the basic experience
of global domination and pervades the more important dimensions of global power,
including its specific rationality: Eurocentrism’. Quijano is van mening dat ‘ras’
duurzamer en stabieler is als mentale constructie dan het kolonialisme waarbinnen
het werd geconstrueerd. De kleurcategorie binnen het rasbegrip werd de meest
zichtbare indicatie en werd later het equivalent van ‘ras’.
In de plurale samenlevingen die Hoetink bestudeerde waren de belangrijkste
etnoculturele categorieën blanken, gekleurden (waaronder mulatten, morenos,

3

4

Om een goed beeld te krijgen met betrekking tot het niet (volledig) accepteren van het ‘blanke’
somatisch normbeeld is kwalitatief onderzoek onder degenen die geen huidbleekmiddelen
gebruiken een optie.
Dit begrip is ontleend aan een recente studie door Maria Stela de Campos França (2004: 205)
getiteld Apanjaht. A Expressao da sociedade plural no Suriname. Er wordt gesproken van
een ‘comunidade imaginade plural’ als fundament van de natie-staat.
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en mestiezen) zwarten en inheemsen. De sociale stratificatie in deze samenlevingen
was direct verbonden met de patronen van kleur en klassenverhoudingen, met
doorgaans aan de top de blanke en/of mestiezen en helemaal onderaan zwarten en/
of inheemsen. De economische en socioculturele processen in de intieme (seksuele)
sfeer en in de samenleving resulteerde in een kleurhiërarchie, waarbij kleur een index
van sociaal-economische status werd. Naarmate men donkerder was van kleur, had
men ook een lagere positie in de sociale hiërarchie.5 De mogelijkheden voor opwaartse
mobiliteit onder donkergekleurden waren verbonden met het verwerven van de
attributen van een blanke somatische norm of hieraan gerelateerde identiteiten:
iemand kon de culturele, sociale of economische attributen van ‘blank’ verkrijgen,
of genetisch opwaarts stijgen (middels kinderen) door een blanke te trouwen. In dit
verband merkte Hoetink op dat ‘color... is not something that can be altered in the
individuals life, but is something that can be put right in the next generation’ (Hoetink
1973: 209).
Het mag niet worden ontkend dat Hoetink met het begrip ‘somatisch normbeeld’
heeft bijgedragen tot meer inzicht in de stratificatie en de rol van
onderscheidingscriteria die verbonden zijn met kleur en schoonheidsideaal. Er kan
evenwel een zestal argumenten worden aangevoerd waarom dit conceptueel schema
tekortschiet voor een vruchtbare analyse van kleur en etnoculturele verhoudingen in
multi-etnische samenlevingen van de 21ste eeuw, zoals Suriname. Ten eerste gaat
Hoetink mijns inziens te ver wanneer hij multi-etnische samenlevingen vanuit het
begrip ‘plurale samenleving’ als pathologisch beschouwd. Dit baseert hij op opinies
van degenen die hij aanduidt met ‘de meerderheid’ en ‘de elite’, alsmede spanningen
die zouden voortkomen uit het accepteren van het dominante somatisch normbeeld
door personen uit de lagere sociale strata (Hoetink 1967: 148). De smalle definitie
van ‘somatisch normbeeld’ en de nadruk die Hoetink legt op de elite, verhinderen
dat andere belangrijke dimensies in het vizier komen om somatische en culturele
aspecten vanuit een geïntegreerde benadering te kunnen beschouwen.
In de tweede plaats gaat het tegenwoordig niet meer op dat de huidskleur van
iemand onveranderlijk is: ‘color... is not something that can be altered in the
individuals life’ zoals Hoetink beweert (Hoetink 1973). Huidskleur maar ook andere
lichaamskenmerken kunnen thans worden gemanipuleerd en veranderd in het leven
van ieder individu door betrekkelijk goedkope middelen en methoden, zoals chemische
huidbleekmiddelen.
Ten derde zijn in multi-etnische samenlevingen de demografische verhoudingen
tussen etnische groepen, de kleurschakeringen en de verhoudingen van huidskleur
in verschillende mate aan veranderingen onderhevig. In Suriname bijvoorbeeld zijn
Hindostanen, Javanen en Creolen de belangrijkste etnische

5

Hoetink maakt en duidelijk onderscheid tussen de meer rigide Noord-west-Europese variant
van kleur en rasrelaties versus de relatief tolerante Iberische variant met haar vloeiender
kleurhierarchie. Dit is bekritiseerd. Zie bijvoorbeeld Patterson & Kelly, 2000: 21.
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groepen in de huidige multi-etnische samenleving. Er zijn bovendien per etnische
groep maar ook dwars door de etnische groepen vele schakeringen, waardoor het
klassieke continuüm ‘blank - gekleurd - zwart’ dat verbonden was met de
slavensamenleving, niet zonder meer opgaat.
In de vierde plaats kunnen kleur ambities en de kleurhiërarchie veranderen door
economische, sociale of politieke ambities (Lowenthal 1972; Rahier 1999). Het
volgende geval is illustratief (Lowenthal 1972: 100): ‘A Barbadian, three fourths
white, runs for public office as a “Negro, while his sister is a member of an
“exclusively white” club. With the same ancestry and appearance one has chosen to
be white; the other prefers to be colored for the political advantages this offers in a
predominantly colored society. Culture and association thus strongly affect West
Indian colour attribution. But appearance and descent remain intimately linked with
status’.
Hoewel in dit voorbeeld door politieke of economische ambities de heersende
kleurhiërarchie kan worden omgekeerd, neemt dit niet weg dat de heersende
kleurhiërarchie van donker naar licht toch domineert en positief correleert met de
sociale en economische status.
De vijfde reden is theoretisch van aard: Hoetink gaat in navolging van Toynbee
uit van een tweedeling in de wereld tussen het westen (Europa en de VS) en het
niet-westen (onder meer Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika, Afrika en Azië). Deze
tweedeling zou in toenemende mate werkelijkheid worden indien de
machtsverhoudingen tussen de dominante Europese wereld en de niet-dominante
wereld gehandhaafd zouden blijven (Hoetink 1967: 143). Dit wordt bovendien
gerechtvaardigd met ‘the point is that the west is still regarded as socially dominant
by the other segments and, objectively, is so’ (Ibidem: 144). Hoetink heeft de neiging
het rasprobleem uit haar internationale macro context van machtsverhoudingen re
reduceren tot een algemeen menselijk probleem. Hij beweert in dit verband dat het
rasprobleem niet alleen het gevolg is van vooroordelen maar ook en vooral door de
variëteit aan somatische normbeelden binnen de menselijke samenleving (Ibidem:
149). Quijano (2000) brengt hierin terecht een belangrijke nuancering en correctie
aan. Hij betoogt dat ‘ras’ een eurocentrische mentale constructie van grote
duurzaamheid is en dat in een later stadium van het kolonialisme de kleurcategorieën
werden geïntroduceerd als meest zichtbare representant voor ‘ras’.6 Politiek en
economisch gezien zijn anno 2004 de machtsverhoudingen in de wereld in vele
opzichten gehandhaafd, maar cultureel zijn er veranderingsprocessen die verzwegen
of verduisterd worden door het ‘westen’. In mijn opvatting is het uitgangspunt dat
er sprake is van dynamiek tussen het

6

Volgens Quijano heeft de categorie ‘white’ een Anglosaksische oorsprong evenals ‘ras’ en
hebben Iberische Europeanen, die eerder contact hadden met Afrikaanse culturen, hat concept
‘ras’ niet toegepast voor het kolonialisme. ‘Ras’ werd in het kolonialisme het eerst toegepast
ten aanzien van de indianen in Zuid Amerika en wordt in de sociale klasificatie van de wereld
bevolking eerder gebruikt dan ‘kleur’ (Quijano 2000: 575).
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‘westen’ en de ‘niet-westerse’ wereld, tussen de dominante en de niet-dominante
cultuur maar ook tussen de niet-dominante cultuur in het westen (Surinaams-Creoolse,
Surinaams-Javaanse of Surinaams-Hindostaanse cultuur) en de culturen in de landen
van oorsprong (voor slaven Afrika, voor contractarbeiders India, China of Indonesië).
Dit brengt mij op het zesde en laatste punt van kritiek op Hoetink: niet dominante
etnoculturele groepen kunnen binnen de door het westen beheerste ‘global culture’
aanpassings- en verzetsstrategieën ontwikkelen, ook ten aanzien van het heersende
somatisch normbeeld. In dit verband zijn door vrouwen ontwikkelde strategieën van
grote betekenis en komt het vaak voor dat het blanke somatisch normbeeld in
concurrentie met, of naast het op de eigen situatie geconstrueerd normbeeld bestaat.
Een recent voorbeeld vormen de afzonderlijke missverkiezingen van de verschillende
culturele groepen in Suriname. Deze zijn gebaseerd op een ‘schoonheidsbeeld’ dat
vanuit een andere (niet euro-amerikaanse) sociale, culturele en politieke conceptie
wordt geconstrueerd. Dergelijke evenementen en symbolen, zoals gedenktekens,
vormen een andere invalshoek om de identiteit en de verhoudingen tussen groepen
inzichtelijk te maken.

Etniciteit, kleur en gender in suriname: een exploratie van gedenktekens
In deze paragraaf worden etniciteit, kleur en gender verhoudingen in Suriname
besproken. Het gaat er vooral om de veranderingen na de staatkundige
onafhankelijkheid (1975) ten opzichte van voorgaande perioden te illustreren. Dit
gebeurt door een exploratie van de betekenis van gedenktekens. Gedenktekens of
memorials brengen ideologieën en wereldbeschouwingen van de initiatiefnemers tot
uitdrukking in een historische en sociale context waar zij deel van uitmaken.
Gedenktekens zijn tekens die doelbewust zijn geselecteerd uit (historisch) materiaal.
Zij kunnen worden opgevat als een intentionele creatie voor het publiek, met de
bedoeling een gebeurtenis of een persoon te herdenken vanwege de grote betekenis
op een bepaald historisch moment. Door de interactie tussen de initiatiefnemers van
het gedenkteken en de percepties van de bevolking of delen daarvan, brengt de
samenleving haar waarden, gevoelens, verzets- of machtsstrategieen tot uitdrukking.
Om te spreken met Serge Gruzinski (2002): ‘The image can be the vehicle for every
power and every resistance.’
Gedenktekens kunnen dus ook als image worden gezien waarin discourses besloten
liggen die uitdrukkingen zijn van macht- en verzetstrategieën. Als voorbeeld kan
worden genoemd het intentionele gevoel van macht opgeroepen door het standbeeld
van Koningin Wilhelmina in de tijd dat dit voor het paleis op het gouvernementsplein
stond. Anderzijds liggen in de monumenten van bijvoorbeeld Kwakoe, Anton de
Kom, Mahatma Gandhi en Alida uitdrukkingen van verzet besloten.
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Gedenktekens naar thema's en groepen
In de periode 1976-2004 werden er vergeleken met de voorafgaande periode
(1954-1975) veel meer gedenktekens over immigratie, politiek en
productie/ontwikkeling onthuld (afbeelding 1). Sedert de onafhankelijkheid zijn er
opvallend minder gedenktekens over natie/volk en gerelateerde thema's onthuld. In
de semikoloniale (1954-1975) en de koloniale (1898-1954) perioden zijn er naar
verhouding veel meer gedenktekens onthuld die verbonden zijn met de Afrikaanse
diaspora (zie afbeelding 2).

1. Gedenktekens naar thema en periode van onthulling (Bron: Stichting Wetenschappelijke Informatie).

2. Periode onthulling gedenkteken naar groep (Bron: Stichting Wetenschappelijke Informatie).

Naar etnische en kleurcategorie7 domineren in de koloniale periode (1898-1954)
de monumenten verbonden met de koloniale staat. Het zijn overwegend gedenktekens
van gouverneurs, leden van het Koninklijk Huis, administrateurs en expeditieleiders,
veelal opgetrokken in marmer met een witte buitenlaag (afbeelding 3). In de
semi-koloniale periode (1954-1975) is er een inhaaleffect van de niet-blanke groepen
merkbaar waarbij gedenktekens die verbonden zijn met Creolen (slavernij) en
Hindostanen (immigratie) de boventoon voeren.
7

Uitgesprekken met enkele beeldende kunstenaars blijkt dat indien het gedenkteken een
persoon uitbeeldt da kleur veelal besloten ligt in de boodschap en de uiterlijke vormgeving
en dat deze niet noodzakelijk hoeft te corresponderen met de kleur van de persoon of groep.
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3. Periode onthulling gedenkteken naar groep (Bron: Stichting Wetenschappelijke Informatie).

In de postkoloniale periode (1975-2004) is er ten opzichte van de voorafgaande
semi-koloniale periode (1954-1975) een opvallende toename van de categorie ‘allen’,
hetgeen duidt op gedenktekens die gerelateerd zijn aan meerdere of alle bevolkings-
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groepen in de Surinaamse samenleving (afbeelding 4). Vergeleken met de
semi-koloniale periode zijn andere niet blanke groepen - Javanen, Chinezen en
Marrons - (duidelijker) vertegenwoordigd met een of meer gedenktekens.

4. Gedenktekens naar periode en afbeelding (Bron: Stichting Wetenschappelijke Informatie).

Gender, kleur en cultureelsomatische aspecten
Analyse van gedenktekens naar afbeelding wijst uit dat in de periode vanaf de
onafhankelijkheid in 1975 tot en met 2003 er slechts één gedenkteken met een
afbeelding van een vrouw is opgericht in Suriname. Dit in tegenstelling tot de periode
vóór 1975 toen er meerdere gedenktekens met de afbeelding van een vrouw werden
onthuld (afbeelding 5).
Uiterlijk gezien stellen de meeste gedenktekens met de afbeelding van een vrouw
somatisch een blanke voor, meestal een representant van het Nederlands koninklijk
huis. Er zijn drie uitzonderingen: het borstbeeld van Dr. Sophie Redmond bij het
Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, het monument van Alida in Wageningen in
het district Nickerie en het monument van de dankbaarheid op het Sivaplein. Er zijn
slechts twee gedenktekens met zowel een man als een vrouw afgebeeld: ‘Baba en
Mai’ in 1994, opgericht nabij het presidentieel kabinet in Paramaribo en het monument
van ‘de Inheemsen’ dat in 1960 werd onthuld in Albina. Het is opvallend dat na de
staatkundige onafhankelijkheid er geen enkel gedenkteken met een vrouw is afgebeeld
of ter herdenking van een vrouw is opgericht. Dit neemt niet weg dat er een grote
inspiratie uitgaat van de twee eerder onthulde gedenktekens van Dr. Sophie Redmond
en Alida. Vervolgens zal ik hieronder illustreren hoe de symbolische betekenis van
Alida doorwerkt in het sociaal-culturele leven, en met name op de somatische en
culturele beeldvorming van vrouwen in Suriname.

Alida
Het gedenkteken van Alida (van de kunstenaar George Baron) werd in 1973 onthuld
in Wageningen in het district Nickerie ter herdenking van 110 jaar emancipatie. Het
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stelt een verminkte slavin voor die met haar lichaam naar achteren gebogen en de
armen over het verminkte lichaam, pijn en wanhoop symboliseert. De verminkingen
van de slavin waren het werk van haar eigenares, die jaloers was op de
aantrekkingskracht die de slavin had op haar echtgenoot. Volgens een van de versies
werd de linkerborst van Alida afgesneden en op een dienblad geserveerd aan de
echtgenoot. Veel Creolen zijn ervan overtuigd dat dit zich werkelijk heeft voltrokken,
maar zijn er niet zeker

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

91
van of Alida inderdaad de naam van de slavin was. Hoe dan ook, het zijn deze tekens
en deze symboliek die doorwerken op diverse gebieden, als basis voor aanpassingsof verzetsstrategieën dan wel het construeren van een eigen identiteit.

5. Het monument van Alida in Wageningen.

Rond het symbool Alida zijn er ook evenementen geïntroduceerd waarmee de
strategie van aanpassing dan wel verzet tegen het dominante blanke somatisch beeld
tot uitdrukking wordt gebracht. Een voorbeeld is het sedert 1991 jaarlijks gehouden
Miss Alida Contest met als ondertitel ‘Ode aan de Surinaamse vrouw en de bigi
koto’. De rechtvaardiging voor deze naamgeving houdt verband met het idee dat van
de slavin Alida een borst werd afgesneden door de blanke Susanna Duplessis. Dit
wordt door de organisatoren gezien als een vorm van minachting die symboliseert
dat de zwarte slavin niets voorstelde. Het antwoord hierop in de context van het Miss
Alida contest is: ‘als vrouw moet je je plek en waardigheid leren kennen’.8 Er zijn
thans vele sociale, culturele en economische problemen onder Creolen, maar ook
onder andere groepen. De filosofie achter dit contest is dat schoonheid niet slechts
iets uiterlijks is, maar dat het hart, hoofd en uiterlijk een geïntegreerd geheel vormen.
Met andere woorden sociaal-economische, culturele en emotionele aspecten zijn
essentieel om hoger op de maatschappelijke ladder te kunnen komen. Bij de training
en de beoordeling van contestanten zijn daarom identiteit, cultural awareness, respect
voor natuur en carrièreplanning essentiële elementen. Hiermee onderscheidt dit
contest zich van het algemene Miss Suriname contest.
In het kielzog van Miss Alida werden missverkiezingen van andere culturele
groepen geïntroduceerd, zoals Miss Hindustani, Miss Djawa, Miss Amazonica
(Inheems Sa Ndyuka Uma (Marron) en Miss Little Marron. Vele scholen organiseren
rond 1 juli Little Miss Alida contesten - variërend van lagere tot en met middelbare
scholen - om voorbeeldfiguren te presenteren die niet verbonden zijn met blanke
somatische of culturele kenmerken. Het Miss Suriname contest, dat ruim 40 jaar
terug werd geïntroduceerd, was voorheen het enige schoonheidscontest waar
voornamelijk lichtgekleurde en blanke vrouwen aan deelnamen. In die periode - de
8

Fragment uit een interview in september 2004 met Margo Kramp, hoofdtrainer van Miss
Alida contestanten.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

jaren vijftig en begin jaren zestig - vielen scheidslijnen van kleur, klassen en status
min of meer samen: een lichtere huidskleur correspondeerde met een hogere
klassenpositie en een hogere sociale status. Tegenwoordig wordt dit contest niet zo
vaak gehouden en staat het niet
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meer in het centrum van de publieke belangstelling. Daarentegen hebben de per
culturele groep georganiseerde contesten sterk aan invloed gewonnen.

Suriname, Brazilië en Guyana
Patterson & Kelly (2000) verwerpen de verklaring dat tolerante koloniale en
postkoloniale raciale verhoudingen in Latijns-Amerikaanse samenlevingen het
‘geringere raciale bewustzijn’ in deze ex-kolonies zouden verklaren. Deze opvatting
wordt onder andere teruggevonden bij Hoetink. In het verlengde hiervan kan de vraag
worden gesteld waarom in vele Latijns-Amerikaanse samenlevingen zoals Brazilië
het systeem intact blijft zonder etnische of klassenconflicten. Een verklaring hiervoor
is dat de door de staat en door dominante (blanke en mestizo) groepen ontwikkelde
ideologie van mestiçagem (verblanking) een discourse van ‘raciale harmonie’ in
stand houdt. Binnen deze ideologie wordt de zwarte bevolking een centrale plaats
toebedeeld als zouden zij het emotionele en culturele hart vertegenwoordigen.
Bekeken vanuit een Afro-Atlantisch perspectief is de etniciteit van ‘zwart zijn’ noch
vast noch constant in de Afrikaanse diaspora. Etniciteit blijkt een vloeiend karakter
te hebben zowel als antwoord op en als resultaat van sociaal-politieke condities
(Patterson & Kelly 2000: 23). Aan de ene kant werd door sociale conventies (de
census) een onderscheid gemaakt tussen mulatten en zwarten. Tegelijkertijd kwamen
andere factoren in het spel - zoals onderwijs, beroep, inkomen, religie,
urbanisatiegraad, genetische verschillen - die van invloed waren op het ontstaan van
meervoudige etnische groepen. Ingepakt in de ideologie van mestiçagem maakten
vele Afro-Brazilianen een onderscheid tussen mulatten en zwarten, terwijl alle
Brazilianen de tweedeling blank versus niet blank hanteerden.
In de Guyanese samenleving is er sprake van een voortdurende etnische polarisatie
sedert de jaren vijftig van de twintigste eeuw waarbij twee groepen (Afro-Guyanezen
en Indo-Guyanezen) tegenover elkaar staan. Laatstgenoemde groep is numeriek in
de meerderheid. Het blijkt evenwel dat demografische en etnische variabelen zich
ontwikkelden in een politiek klimaat, dat beheerst werd door het spanningsveld tussen
de nationale antikoloniale beweging en de koloniale machthebbers in een ‘Koude
oorlog’ context. Op zich waren de demografische en etnische variabelen niet de
beslissende factor voor de scheve etnische relaties. Daarom was de demografische
overvleugeling van de Afro-Guyanezen door de Indo-Guyanezen niet de hoofdoorzaak
van etnische spanningen en conflicten sedert de tweede helft van de jaren vijftig. De
betekenis van etniciteit veranderde in de context van politieke, geopolitieke,
demografische en klassen verhoudingen waarbij de veranderende demografische
samenstelling in combinatie met de politieke variabelen binnen de Koude Oorlog
een negatieve invloed hadden op de verhoudingen tussen de twee grootste etnische
groepen. In Guyana ontstond er een ideologie van ‘dualistische etniciteit’ die zich
niet alleen in de sfeer van staat en politiek, maar in haast alle maatschappelijke
sectoren deed gelden.
De Surinaamse samenleving heb ik in navolging van de Campos França (2004)
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aangeduid als een ‘ingebeelde plurale gemeenschap’. Er is in deze samenleving een
evenwicht tussen de diverse groepen en hun culturele instituties. De ideologie die
ten grondslag ligt aan de constructie van de democratische praktijk en de sociale
organisatie, en symbolisch de organisatie van de politieke macht en de identiteit van
de verschillende etno-culturele groepen legitimeert, wordt Apanjaht genoemd. Deze
ideologie van ‘ingebeelde pluraliteit’ legitimeert het bestaan van etnoculturele
verschillen, terwijl deze tegelijkertijd op egalitaire wijze worden bevestigd (ibidem).

Conclusie
Het ‘somatisch normbeeld’ zoals gedefinieerd door Hoetink is te beperkt om de
stratificatie naar etniciteit en huidskleur in de hedendaagse Surinaamse samenleving
te verklaren. Ten eerste zijn de ‘normbeelden’ van bepaalde groepen veel breder
geconceptualiseerd dan het ‘somatisch normbeeld’, waarbij niet zo zeer de nadruk
ligt op somatische (‘ras’) kenmerken, maar op een geintegreerd geheel van culturele,
sociale, emotionele, expressieve, somatische en uiterlijke (niet ‘ras’) kenmerken.
Ten tweede kan er sprake zijn van meerdere normbeelden bij een en dezelfde persoon.
Verder onderzoek moet uitwijzen inhoeverre andere normbeelden met het blanke
normbeeld concurreren, dan wel tezamen met dit normbeeld voorkomen, al dan niet
binnen een aanpassingsstrategie.
De Surinaamse diaspora als proces en als voorwaarde opgevat, brengt andere
etnische en culturele verhoudingen met zich mee, waardoor sociale en culturele
processen niet zonder meer kunnen worden begrepen vanuit standaardbegrippen
zoals somatisch normbeeld en natie. De Surinaamse diaspora gaat gepaard met een
eigen dynamiek in de verhoudingen tussen etnoculturele groepen en brengt een
specifieke betekenis van etniciteit en huidskleur met zich mee. Hierdoor onderscheidt
Suriname zich van de etnoculturele stratificatie in Latijns Amerikaanse en
Engelsprekende Caribische samenlevingen. De diversiteit en representativiteit naar
etnoculturele afkomst en huidskleur komen in Suriname tot uitdrukking in
gedenktekens. De in Suriname bestaande ideologie van een ‘ingebeelde pluraliteit’
- waarbij er sprake is van een zekere balans, samenwerking en accommodatie tussen
de groepen - bestaat niet alleen binnen het staatsbestel. Dit komt ook voor binnen de
burgersamenleving, getuige de oprichting van vele gedenktekens die betrekking
hebben op de eigen groep, en het samenwerken ten aanzien van aanpassings- en
verzetsstrategieën. Illustratief voor het laatste zijn de verschillende aan etnische
groepen gelieerde missverkiezingen, en de onderlinge acceptatie door de verschillende
groepen van deze ‘ingebeelde pluraliteit’.
Hoe onderscheidt Suriname zich van de buurlanden Brazilië en Guyana ten aanzien
van etnische en kleurverhoudingen? Er zijn twee verschillen tussen Brazilië en
Suriname. Ten eerste, de ideologie van ‘ingebeelde pluraliteit’ in Suriname gaat uit
van de etnoculturele en linguïstische diversiteit, terwijl de ideologie van mestiçagem
in Brazilië de diversiteit en de sociaal-economische
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verschillen tussen etnoculturele groepen verhult. Ten tweede, in Suriname snijden
volgens de pluralistische ideologie klassen dwars door kleur en etnoculturele
scheidslijnen, terwijl in Brazilië klassen samenvallen met huidskleur en etnische
verschillen.
Een belangrijk verschil met Guyana is dat in deze samenleving huidskleur en
etnische verschillen samenvallen met de monopolisering van de politiek en de staat
door een van de twee grootste op etnische leest geschoeide politieke partijen, de PNC
en PPP. Er is sprake van een dualistische ideologie, waarbij of de ene groep
(Afro-Guyanezen) of de andere groep (Indo-Guyanezen) het voor het zeggen heeft.
De voor Suriname zo kenmerkende ‘ingebeelde plurale gemeenschap’ is in de
Guyanese samenleving afwezig, en manifesteert zich waarschijnlijk ook niet voor
in de bestaande gedenktekens of andere symbolen in Guyana.
De context en de set van politieke en sociale variabelen in een gegeven samenleving
zijn van invloed op etnoculturele verhoudingen, en dus ook op conflicten en de
accommodatie van mogelijke conflicten. De identiteit en afbakening van etnoculturele
groepen, evenals de onderlinge relaties, krijgen vorm binnen een breder
maatschappelijk verband, waarbij het geheel van politieke, geopolitieke,
demografische, klassen, religieuze en genderverhoudingen een rol spelen. Dit verklaart
ook de verschillen in de etnische verhoudingen tussen Suriname en andere landen
in het Caraïbisch gebied, zoals Guyana.
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Sylvia M. Gooswit
Introductie van huidbleekmiddelen bij Surinaams-Javaanse vrouwen
Aspect van emancipatie1
Een groot deel, zoniet het overgrote deel van de Javaanse contract arbeiders die
tussen 1890 en 1939 naar Suriname kwamen, komt uit de regio Yogyakarta in
Midden-Java. In 2004 moest ik daar zijn en het leek me nuttig enige navraag te doen
naar traditionele en moderne opmaakmethodes. Wie schetst mijn verbazing dat de
dermatologen die ik sprak vertelden dat steeds meer jonge Javaanse vrouwen en ook
een aantal Javaanse mannen huidbleekmiddelen gebruiken, die hen uiteindelijk in
de wachtkamer van deze specialisten doet belanden.
Het blijkt dat veel televisiesterren, televisiepresentatoren, dansers, danseressen,
mannequins, stewardessen en andere performers een lichte gezichtshuid hebben. Een
aantal van deze categorie bekende Indonesiërs is van gemengde afkomst (Euraziatisch,
Japans-Indonesisch, Chinees-Indonesisch,), de rest bleekt de gezichtshuid met allerlei
crèmes. De veranderingen op het gebied van make-up en aanverwante technieken
zijn sinds een jaar of vijftien manifest geworden. Huidbleekmiddelen vinden door
reclames op de televisie, in tijdschriften en kranten gestadig hun weg naar bredere
lagen van de bevolking. Dat zijn over het algemeen dure producten van
gerenommeerde firma's met een min of meer gegarandeerd resultaat, die weinig
gevaar opleveren. In tijdschriften, zoals Kartini (december 2003) en Kartika
(december 2003), adverterenmerken als Pond's, Godiva en Tull Jye met
huidbleekmiddelen. Op de televisie zijn reclamespotjes te zien die duidelijk maken
dat een lichte huid voor een meisje de kansen niet alleen op werk, maar ook op een
rijke huwelijkspartner vergroten. Schoonheidsalons voeren hun eigen merk, zoals
Mustika Ratu, SariAyu Martha Tilaar en DewiSri Spa Martha Tilaar. De duurdere
merken vermelden in het Indonesisch de chemische samenstelling van het
bleekmiddel. De goedkopere komen uit China en vermelden, misschien, in Chinese
karakters de samenstelling. Niet alleen kunnen Indonesiërs de karakters niet lezen,
deze goedkope crèmes bevatten tot acht procent het agressieve huidbleekmiddel
hydrochinon, zeggen Indonesische dermatologen. De schoolgaande, studerende en
werkende jongelui willen er ook uitzien zoals beloofd wordt in de
reclameboodschappen en kopen goedkope middelen, die een lichte huid garanderen.
Zij kunnen zich de dure die niet zo agressief zijn, niet veroorloven. Als jonge vrouw
moet je van goede huize komen om

1

Met dank aan de afdeling dermatologie van het ziekenhuis van de universiteit Gadjah Mada
in Yogyakarta, en in Suriname ibu Wonny Karijopawiro, ibu Sari Kasanpawiro, bapak Johan
Sarmo.
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dit bombardement van schoonheidsproducten die succes in liefde en werk beloven,
te kunnen weerstaan.
Met deze kennis ging ik op onderzoek uit. Dit artikel is het resultaat hiervan. Na
een inleidende schets van de sociaal-maatschappelijke situatie van Javanen in de
periode van toenemende emigratie naar Suriname, wordt ingegaan op de waardering
van de eigen huidkleur. Tenslotte komen de veranderingen ter sprake die zich in de
loop van de tijd hebben voorgedaan, zowel op Java als in Suriname.

Midden-java 1900-1940
Aan het begin van de 20e eeuw, wanneer de immigratie van Javanen in Suriname
goed op gang komt, voornamelijk uit dorpen in Midden-Java, begint in Indonesië de
emancipatie van mannen van vooral de lagere adellijke families handen en voeten
te krijgen. Een factor van betekenis hierin is de mogelijkheid om een westerse
opleiding te volgen en bijvoorbeeld Indisch dokter, onderwijzer of advocaat te worden.
De hoge adel voelt niet veel voor vergroting van op westerse leest geschoeide kennis.
Ze hebben een goed leven. Hun kostje, gebaseerd op de adat,2 is vooralsnog gekocht.
Hun hoge status in de traditionele Javaanse samenleving wordt niet betwist en de
koloniale overheid heeft hen, de voor ‘inlanders’ gereserveerde, hogere
administratieve posities toegewezen. De lagere adel echter moet voor de lagere
overheidsbanen concurreren met Indo-Europeanen en in Indonesië geboren
Europeanen (sinjo's), die de buffer vormden tussen de koloniale Nederlandse top en
het Indonesische volk. Deze ‘strijd’ voltrekt zich voornamelijk in de stedelijke
gebieden. Cultureel en religieus tekent zich tegelijk met de emancipatie een morele
herbewapening af.3 Verenigingen die de Javaanse cultuur en de islamitische godsdienst
op een hoger peil willen brengen doen van zich horen en bezorgen de koloniale
overheid kopzorgen (Van Niel 1984: 56-62, 90, 92). Later krijgen deze organisaties
een nationalistisch karakter. Niet het feit dat er verenigingen zijn is uniek, maar het
feit dat ze op westerse manier georganiseerd zijn is nieuw. Dat wil zeggen formeel
vastgelegd in statuten (Van Niel 1984: 56). Dorpsbewoners, dat wil zeggen negentig
procent van de bevolking, merken nauwelijks iets van deze maatschappelijke
veranderingen (Van Niel 1984: 16 e.v.). Zij hebben het te druk met de dagelijkse
zorgen van het overleven. Bovendien komen ze nog weinig in aanraking met de
stedelijke groepen, nog minder met de adel.
In deze periode voert Raden Adjeng Kartini4 een jarenlange briefwisseling (meer
dan honderd brieven) met haar vriendin mevrouw Abendanon-

2
3
4

Op traditie gebaseerde ongeschreven wetten.
Oprichting culturele vereniging Budi Utomo 1908; oprichting economisch religieuze
vereniging Sarekat Islam 1912 (Van Niel 1984: 56, 92).
Raden Adjeng (R.A.) is de titel voor een ongetrouwde adellijke vrouw. R.A. Kartini was de
dochter van de Regent van Japara. Een Regent was de hoogste administratieve post voor
Indonesiërs in de koloniale periode (Kartini 1987: xxiii; Van Niel 1984: 26, 35).
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Mandri.5 Het ging R.A. Kartini voornamelijk om de emancipatie van (adellijke)
meisjes door formele scholing. Het verkrijgen van een witte huid was voor de
emanciperende groepen gericht op betere scholing, niet de meest voor de hand
liggende optie. Slechts in één brief (Kartini 1987: 155) schrijft R.A. Kartini over
adellijke kinderen met een lichte huid. Zou ze een blanke huid bedoelen? Om de
vraag te kunnen beantwoorden is het zaak de traditionele opvatting van een mooie
huidkleur volgens Javanen uit Midden-Java te achterhalen. De opvattingen over
huidkleur gelden natuurlijk ook voor de Javaanse contractarbeiders die naar Suriname
gingen.

Goudgeel, een koninklijke kleur
Midden-Java kent twee vorsten- en twee prinsdommen,6 elk duidelijk aanwezig zowel
in de topografie, als in het sociaal-geografische en het cultureel-maatschappelijke
landschap van Midden-Java. Dit alles geconcentreerd in en rond de kraton, het
vorstelijk respectievelijk prinselijk paleis. De traditionele rituele kleur van vorsten
en prinsen, maar ook van hun onderdanen is goudgeel. Dit komt tot uiting tijdens
rituele feesten en andere openbare gelegenheden. Bij het betreden van de plaats waar
een belangrijke gebeurtenis zal plaatsvinden treft men de kleur geel al bij de
toegangspoort (gapura) aan. Deze wordt op zijn minst opgetuigd niet jonge bladeren
van de kokospalm, die een gelige kleur hebben.
De vorst is voor Javanen het voorbeeld dat nagevolgd moet worden: hij staat
immers het dichtst bij de Goden. Niet alleen zijn gedrag, ook zijn uiterlijk dient als
voorbeeld (Geertz 1960: 6, 231 e.v.; Mulder 1975: 65). De Midden-Javaanse vorsten
en prinsen en andere leden van de adellijke families zien er wat huidkleur betreft
niet afwijkend uit van de rest van de bevolking.
Adellijke vrouwen echter die van oudsher in het kratoncomplex wonen, vertonen
zich niet veel buiten de kratonmuren. Hun activiteiten spelen zich voornamelijk
binnenshuis af. Beroemde batiksters onder de adellijke dames zijn het onbedoelde
gevolg hiervan (zie ook Veldhuisen-Djajasoebrata 1984: 93, 95). Het valt dus niet
te verwonderen dat deze dames door gebrek aan zonlicht opbleken. Alleen daardoor
al ontstaat verschil in kleur tussen adel en gewone burgers.7
5

6
7

De heer Jacques Henri Abendanon was van 1900-1904 Directeur van Onderwijs in
Nederlandsch-Indië. Hij was zeer gestald op de Indonesiërs en dat werd in die tijd afgestraft
met overplaatsing naar Nederland. J.H. Abendanon, geboren in Paramaribo op 14 oktober
1852, overleed in Menton op 13 december 1925. Rosa Manuela Mandri, zijn tweede vrouw,
werd geboren in Puerto Rico op 1 augustus 1857 en overleed in Den Haag op 13 maart 1944
(Van Niel 1984: 35; Kartini 1987: xix).
Vorstendommen: Sultanaat Yogyakarta en het land van de Susuhunan van Surakarta/Solo
en twee prinsdommen Pakualaman bij Yogya en Mangkunegaran bij Surakarta/Solo.
In 1769 en 1784 vaardigt de sultan van Yogyakarta (Mc Cabe Elliott 1984: 64 zegt de
susuhunan van Surakarta) edicten uit die het uitsluitend gebruik van bepaalde batikpatronen
door de vorst en zijn familie regelen. Met name de patronen parang rusak (gebroken kapmes)
en sembagèn huk (sembagi is een soort katoen; huk is de naam van da Chinese phoenix die
geluk brengt) die door Sultan Agung zijn ontworpen, waren uitsluitend voor het vorstelijk
gezin bestemd (Veldhuisen-Djajasoebrata 1984: 98, 150). Een andere manier waarop leden
van de Midden-Javaanse adel zich bewust wilden onderscheiden van de rest van de bevolking
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Voor beide groepen echter geldt traditioneel de kleur goudgeel als de mooiste lichte
huidkleur voor Javanen. Sinds jaar en dag worden de lichamen van wayang poppen
die adellijke personen uitbeelden goudgeel geverfd. De kleur van het gezicht van
een wayang pop kan behalve goudgeel ook rood en zwart zijn en in zeldzame gevallen
wit (Kats 1984: 8-22). Met een rood, zwart en wit gezicht8 worden gemoedstoestanden,
zoals boosheid, ergernis en in zichzelf gekeerd zijn, uitgebeeld. Een witte wayang
pop (lichaam en gezicht) behoort niet tot het poppenarsenaal van de Pandawacyclus,
gebaseerd op verhalen uit de Mahabaratha. Een dergelijke pop beeldt of een orang
belanda (Hollander) uit, meestal met grote ronde ogen en een enorme neus of de pop
is gemaakt voor verkoop aan toeristen. In de Ramayana cyclus daarentegen wordt
Hanuman de apenkoning geheel wit geverfd. Hij staat symbool voor sluwheid en
vindingrijkheid.
De goudgele kleur wordt niet alleen toegepast bij het verven van wayang figuren,
ook in het gewone leven wordt deze kleur gebruikt voor het schminken van de niet
met textiel bedekte huid. Dit is het geval bij een bruiloft. Zowel bruid als bruidegom
worden traditioneel met atal opgemaakt door de dukun manten (specialist in het
opmaken van bruidsparen). Zij zijn op deze dag koning en koningin. Atal is een
geelkleurige pasta gemaakt van een mengsel van kunir9, zeer fijn rijstmeel of
talkpoeder en water (zie ook Geertz 1960: 57).10 Een andere gelegenheid waarbij atal
gebruikt wordt, is bij het ritueel van de zevenmaandse zwangerschap, mitoni en
verder tijdens de ceremonie wanneer een baby zeven maanden oud is en ritueel voor
de eerste keer in aanraking komt met de aarde. Koentjaraningrat noemt dit ritueel
tedak siten; Geertz noemt het pitonan (Koentjaraningrat 1985: 358; Geertz 1960:
50).11 Een jongen die besneden zal worden, ondergaat dezelfde behandeling (zie ook
Geertz 1960: 52). Alle traditionele uitvoeringskunstenaars zoals jaran képang dansers
(paarddansers), ludrug en cabaret acteurs smeren zich in met atal voordat de
voorstelling begint, ook de lèdèk, danseres tijdens een tayup, en serimpi danseressen
maken hiervan gebruik (Gooswit 1988: 90; Gooswit & Karijopawiro 1997: 54). Atal
is bij uitstek een rituele schmink. Het heeft op zijn minst drie functies: als make-up,
als ritueel reini-

8

9
10
11

was het dragen van kain panjang (een lange naadloze gebatikte doek van ongeveer 2,30m
lang), waaraan mystieke kracht toegekend wordt. Het dragen van een sarong (tot een kokerrok
genaaide gebatikte doek) die geen magische kracht bezit en bovendien oorspronkelijk niet
uit Java stamt, maar uit Maleisië en omgeving was ver beneden hun stand (Mc Cabe Elliott
1984: 67).
Van de 37 wayang poppen die Kats beschrijft, zijn er slechts drie die niet alleen met goudgeel,
rood en zwart, maar ook met een wit gezicht worden opgevoerd. De drie zijn Arjuna, Karna
en Aswatama (Kats 1984: 11, 19). Traditioneel symboliseert de kleur rood de aarde, het
stoffelijke; de kleur wit staat voor het geestelijke, het onstoffelijke.
Curcuma domestica, geelwortel.
Geertz schenkt verder geen aandacht aan de betekenis van de yellow powder.
Koentjaraningrat maakt geen melding van het gebruik van atal. Het is voor hem zo
vanzelfsprekend dat hij daar geen aandacht aan schenkt.
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gingsmiddel en als bescherming tegen kwade geesten. Bij een jarang képang
opvoering wordt nog een aantal functies toegevoegd: ‘als bescherming tegen
“plankenkoorts”, als betoveringmiddel om tijdens de opvoering mooi over te komen
ook al is de realiteit anders en als tegenmiddel tegen de “verboden” die de geesten
het publiek opleggen’ (Gooswit 1988: 90) Het prepareren van en vaak ook het
insmeren met atal wordt door een dukun (specialist in rituele zaken) gedaan.

Surinaamse omstandigheden
In Suriname wonen Javanen aanvankelijk geïsoleerd. Ze hebben wel kennis genomen
van de van hen uit gezien donkere mensen, nazaten van Afrikaanse slaven en van
Hindostaanse contractarbeiders, maar die maken geen deel uit van het privé leven
van Javanen op de plantages. De contacten spelen zich af op werkniveau en op school
(Blankensteyn 1923: 264; Helman 1978: 225). Meisjes blijven van school weg omdat
zij de confrontatie noch met de zwarte medeleerlingen, noch met de zwarte
onderwijzer aankunnen. Maar ook een ontmoeting met witte mensen is
angstaanjagend: ‘In oorlogstijd reden hier veel witte militairen in jeeps rond. Mijn
zus en ik liepen een keer 's morgens vroeg op straat en toen zagen wij een jeep aan
komen rijden. Er zaten witte militairen in. Van schrik sprong ik het kanaal in en trok
mijn zus mee. Ik was erg bang en ik kon nota bene niet zwemmen’ (Gooswit 1988:
76). De vrouw die deze woorden spreekt is drie jaar voor de oorlog 1940-1945
geboren en is dan zes, zeven jaar oud. Witte mensen waren dus een relatief onbekend
verschijnsel in Suriname (Helman 1978: 284). Degenen die wel contact hebben met
Javanen zijn Chinezen. Chinese winkeliers hebben vooral in de immigratieperiode
al gauw Javaanse vrouwen als levenspartner. Javaanse mannen echter zijn
aanvankelijk niet zo gecharmeerd van niet-Javaanse vrouwen.
Na de oorlog van 1940-1945, de contractperiode is dan voor alle Javanen teneinde,
beginnen ze hun vleugels heel voorzichtig uit te slaan. Ze ondervinden nu duidelijker
de discriminatie door niet-Javanen, met name door de Creoolse groep. De
discriminatie is niet gebaseerd op hun huidkleur, maar op hun beperkte scholing en
hun lage maatschappelijke status (Suparlan 1976: 85, 88, 115-117). In de jaren
zeventig/tachtig van de twintigste eeuw zijn de deprivatie gevoelens op de achtergrond
geraakt door toegenomen scholing en verbetering van de maatschappelijke positie.
De goudgele kleur als koninklijke kleur is onverminderd van kracht gebleven in
Suriname: het kleurgebruik bij wayang poppen die in Suriname gemaakt worden, is
niet veranderd. Atal wordt nog steeds gebruikt bij huwelijken (zie afbeelding 1),
besnijdenissen, bij pasgeborenen en peuters, bij tayup en jarang képang (zie
afbeelding 2).
Ten opzichte van de andere groepen vinden Javanen zich wat kleur betreft mooier
(zie ook Derveld 1982: 109, 114; Suparlan 1976: 92, 93, 99). Echter, op de vraag
van Derveld in de jaren tachtig van de vorige eeuw welke bevol-
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kingsgroep de Javanen van Tamanredjo de mooiste vinden, komen Europeanen op
de eerste plaats, Javanen op de tweede, daarna Chinezen. Ook andere groepen steken
hun waardering voor vooral Javaanse vrouwen niet onder stoelen of banken getuige
deze omschrijving: ‘De vrouwen vertonen een frêle bouw. Het opvallende rood van
de lippen is meestal gevolg van het kauwen op sirih-pitten. Zij hebben over het
algemeen kleine ronde borsten; verslapping van de buikspieren komt, ook bij de
multiparae, weinig voor. Met een lichte heupknik, die bij het lopen onmiddellijk
gecorrigeerd wordt tot een sierlijk opgerichte gang, dragen zij hun jongste kind in
een slendang (sling) op het heupbeen...’ (Helman 1978: 38).

1. Schminken van de bruid met atal

2. Gebruik van atal bij jarang képangdansers

Dat er wel degelijk onderling op kleur gelet wordt binnen de Javaanse samenleving
getuigt de vrees van vrouwen dat zij een donker kind ter wereld zullen brengen. De
kans is groot dat een donker getint kind bespot wordt en met een scheldnaam zijn/haar
jeugd moet doorbrengen. Scheldnamen als Jiteng (donker), Angus (houtskool) of Tir
(teer) hoeven niet nader verklaard te worden. Een scheldnaam voor een donkergetint
Javaans meisje is Sireng, (zwartje) tegen wie dikwijls gezegd wordt: ‘Sireng, ga jij
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maar achter zitten’. Als dat vaak genoeg gezegd wordt, neemt Sireng op den duur
als vanzelfsprekend achterin plaats.

Suriname anno 2005
Een veel gebruikt huismiddel om de gezichtshuid te reinigen en te laten glanzen is
bezinksel van het water waarin rijst gewassen wordt. In Suriname wordt dit ‘rijstwater’
genoemd. Het rijstwater wordt weggezet en de volgende dag wordt het bezinksel als
een masker op de huid aangebracht. Het rijstbezinksel wordt soms nog met klabet12
gemengd. Als het masker lang op de huid wordt gelaten, gaat het rijstafval op den
duur door gisting een sterke geur verspreiden. Een goede wasbeurt is voldoende om
de onaangename geur te verwijderen. Ook zogende moeders smeren hun horsten in
met het rijstwater

12

Klabet. Trigonella Foenum-graecum. Deze plant komt uit India. De zaden worden geplet en
gebruikt in middelen om de haargroei te bevorderen en tegen een vermoeide huid
(Kloppenburg-Versteegh 1934: 72, 331).
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bezinksel waaraan klabet en kentyur is toegevoegd (beraskentyur),13 om te voorkomen
‘dat ze zuur gaan ruiken’. Als het erg warm is worden baby's en kinderen met
beraskentyur ingesmeerd.
Tegenwoordig wordt in Suriname atal niet uitsluitend door een specialist gemengd.
Het mengsel is nu als pasta te koop. Er hoeft slechts water aan toegevoegd te worden.
Moderne bruiden (ook op Java: zie Williams 1991: 130, 133) maken bezwaar tegen
de gele kleur van atal. Ze vinden de gele kleur ouderwets. De dag voor het huwelijk
willen ze zich daarmee nog wel ritueel laten insmeren, maar op de dag zelf geven ze
de voorkeur aan een moderne foundationkleur. Een onbedoeld gevolg van deze
voorkeur voor moderne make-up producten is de teruggang van het aantal dukun
manten. Traditioneel is deze specialist in huwelijkszaken een oudere vrouw van
onbesproken gedrag (zie ook Williams 1991: 134). Door de voorkeur voor moderne
schoonheidsmiddelen, kunnen tot moderne schoonheidsspecialisten opgeleide jonge
vrouwen de traditionele dukun manten vervangen, zowel op Java als in Suriname.
Wat deze modern opgeleide vrouwen doen is oppervlakkig. Ze bewerken alleen het
uiterlijk, de geestelijke voorbereiding van het bruidspaar laten ze achterwege. Dat
kunnen ze ook niet, want zij zijn daarvoor niet opgeleid en ingewijd, aldus een dukun
manten op Java (Williams 1991: 134).
Surinaams-Javaanse vrouwen hebben geen problemen met hun kleur. Het wordt
wel anders wanneer het over het wegwerken van vlekken gaat. Dan wordt wel het
advies van schoonheidspecialisten gevraagd of een afspraak gemaakt met de
dermatoloog. Javaanse schoonheidspecialisten zijn van mening dat vooral Creoolse
en Hindostaanse vrouwen huidbleekmiddelen gebruiken. Ook zijn ze bekend met de
nadelige gevolgen van verkeerd gebruiken van huidbleek crèmes waarin hydrochinon
zit.
Over het algemeen zijn Surinaams-Javaanse vrouwen karig met het gebruik van
make-up in het dagelijks leven. Uitgebreide make-up wordt opgebracht voor speciale
gelegenheden, voor feesten. Dan wordt heel veel tijd aan lichaamsverfraaiing besteed.
Bij een dergelijke make-up horen natuurlijk ook mooie sieraden. Voor zware make-up,
elk moment van de dag, moet je bij de Indonesische vrouwen zijn die bij de
Indonesische ambassade werken. ‘Make-upé sepikul’ wordt van ze gezegd (sepikul
wil zeggen als een last dragen). Een aantal jaren geleden zijn de verenigingen Darma
Wanita en Falola opgericht, waarvan zowel Indonesische (van de Indonesische
ambassade) als Surinaams-Javaanse vrouwen lid zijn. Laatstgenoemden vinden de
Indonesiërs ‘wong apik’ (mooie mensen). Daardoor fungeren de Indonesiërs in
Suriname als rolmodel. Het geval wil dat de trends die in Indonesië heersen op het
gebied van mode en make-up doorsijpelen naar bepaalde Surinaams-Javaanse kringen
via deze Indonesische connectie. Door het aanbieden van Indonesische taal-

13

Beras is rauwe rijst. Kentyur Kaempferia Galanga), hiervan worden de wortels gebruikt.
Beraskentyur wordt als transpiratie opwekkend middel gebruikt (Kloppenburg-Versteegh
1934: 322)
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cursussen en door het houden van bazaars, zelfs in Nieuw Nickerie, worden trends
uitgedragen. De docenten zijn goed opgemaakte en goed geklede Indonesische
vrouwen en goed geklede Indonesische mannen.14 Het Indonesische merk Mustika
Ratu, dat ook huidbleekmiddelen in het assortiment heeft, is in 2003 op de Indramayu
beurs in Suriname geïntroduceerd door de firma Sri Abadi.15 Vooral jonge vrouwen
die willen meetellen, schaffen deze producten aan. Het is nog te vroeg om iets zinnigs
te zeggen over, dermatologisch gezien, nadelige gevolgen van het gebruik van deze
producten in Suriname. Kennelijk breidt het gebruik van huidbleekmiddelen zich
snel uit, want de Paramaribo Post van september 2004 wijdt daar een artikel aan.
Daarin zegt dermatoloog L. Sabajo dat hij deze middelen ook voorschrijft aan
patiënten die hem bezoeken, niet om lichter van huid te worden, maar om donkere
pigmentvlekken, in de volksmond ‘weervlekken’ genoemd, op te bleken.

Conclusie
Het wereldbeeld, de sociale definitie van de werkelijkheid, zowel op Java als in
Suriname is aanzienlijk veranderd sinds het begin van de twintigste eeuw. Wereldbeeld
en het gedrag dat daarmee samenhangt veranderen in de loop van de tijd door
ontwikkelingen die zich voordoen in politieke, sociale en economische
omstandigheden (Geertz 1973: 126-141; Eickelman 1981: 85-87). Het bestaan van
glossy tijdschriften als Kartika en Kartini in Indonesië die adverteren met dure
producten voor het onderhouden of verkrijgen van vrouwelijke schoonheid is een
indicatie dat de emancipatie van de Indonesische vrouw, ingezet door Raden Adjeng
Kartini in het begin van de twintigste eeuw van de grond is gekomen. Het
emancipatieniveau is niet voor alle vrouwen gelijk, maar voor voldoende vrouwen
is het zodanig dat zij in staat zijn dit type tijdschriften te kunnen lezen en betalen.
Op deze wijze vindt beïnvloeding plaats, en niet alleen door de geadverteerde
schoonheidsproducten. In Suriname zijn Javaanse vrouwen individueel aangeworven
als contractarbeider. Eigenlijk begint daarmee al een geforceerde emancipatie, die
zich met horten en stoten heeft voortgezet. Surinaams-Javaanse vrouwen van wie de
voorouders van het platteland van Java afkomstig zijn, hebben zich zodanig
geëvolueerd en zijn zodanig geëmancipeerd dat zij anno 2005 op gelijke voet kunnen
omgaan met Indonesische vrouwen uit ambassade kringen. En deze ontwikkeling
heeft zich in krap vijftig jaar voltrokken.

14
15

De laatste mode onder Javaanse mannen is het dragen van een gebatikt overhemd als formele
dracht (zoals gebruikelijk in Indonesië) in plaats van een colbert.
Javaanse schoonheidsspecialisten geven aan dat er natuurlijke producten in verwerkt zijn,
met name benkuang, een aardvrucht die in Suriname ook te verkrijgen is. Bengkuang
(Pachyrhizus tuberosus) is een klimplant, die een knolachtige wortel heeft. De wortel is
eetbaar, maar de bonen en zaden zijn giftig. Van de zaden werd in Indonesië een middel
tegen eczeem gemaakt (Holttum & Enoch 1991: 316; Kloppenburg-Versteegh 1934: 10,
214). De knol is in Suriname bekend als Chinese ramenas. In de Chinese keuken wordt
bengkuang gebruikt in combinatie met varkensvlees.
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In dit artikel is vooral aandacht besteed aan de waardering van de eigen huidkleur
bij Javanen op Java en in Suriname vanaf het begin van de twinsigste eeuw, de periode
waarin de immigratie goed op gang komt. Een eeuw later worden zowel
huidbleekmiddelen, door Surinaams-Javaanse vrouwen die in het circuit van
Indonesische vrouwen zijn opgenomen, als moderne make-up artikelen, door jonge
moderne Surinaams- Javaanse vrouwen in toenemende mate als schoonheidsmiddel
toegepast. Niet alleen de invloed van reclame via massamedia kanalen: tijdschriften,
kranten, televisie, video en dvd, maar ook de voortschrijdende emancipatie van steeds
beter geschoolde Javaanse vrouwen zowel in Indonesië als in Suriname werkt hieraan
mee. Parallel hieraan is de teruggang merkbaar van de toepassing van traditionele
make-up vooral bij moderne bruiden. Het ritueel gebruik van atal is nog steeds
evident, maar moderne Javaanse vrouwen willen er vlekkeloos uitzien en zullen
steeds meer huidbleekmiddelen gaan gebruiken. Het verstandigst is om over het
gebruik van deze middelen goede informatie te verstrekken. Het is misschien ook
opportuun om de goedkopere beproefde huismiddeltjes die een goed resultaat geven
te propageren.

Literatuur
Blankensteyn, M. van, 1923
Suriname. Rotterdam: Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij.
Derveld, F.E.R., 1982
Politieke Mobilisatie en Integratie van de Javanen in Suriname. Groningen:
Bouma's Boekhandel b.v.
Eickelman, Dale F., 1981
The Middle East. An Anthropological Approach. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall.
Geertz, Clifford, 1960
The Religion of Java. Chicago & London: The University of Chicago Press.
Geertz, Clifford, 1973
The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York: Basic Books.
Gooswit, Sylvia M., 1988
Jarang Képang in Suriname. Een Kwestie van Rukun. Doktoraalskriptie Instituut
voor Kulturele en Sociale Antropologie, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Gooswit, Sylvia M. & Wonny M. Karijopawiro, 1997
Tayup en Janggrung in Suriname. Een Javaanse Dansvorm. Paramaribo:
Afdeling Cultuurstudies, MINOV.
Helman Albert en medewerkers, 1978
Cultureel Mozaïek van Suriname. Bijdragen tot Onderling Begrip. Zutphen: De
Walburg Pers.
Holttum R.E. & Ivan Enoch, 1991
Gardening in the Tropics. Portland, Oregon: Timber Press.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

105
Kats, J., 1984
Wajang Poerwa. Een Vorm van Javaans Toneel. Indonesische Herdrukken.
Dordrecht-Holland / Cinnaminson-U.S.A.: KITLV, Foris Publications.
Kartika, Majalah Wanita, no. 11-12/10 november s/d 8 desember 2003
Kartini, Majalah Wanita, no. 2099, 30 oktober s/d 13 nov 2003
Kartini, 1987
Brieven aan Mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar Echtgenoot.
Dordrecht-Holland/Providence-U.S.A.: KITLV, Foris Publications.
Kloppenburg-Versteegh, J., 1934
Wenken en Raadgevingen betreffende het Gebruik van Indische Planten,
Vruchten enz. Semarang / Soerabaja / Bandoeng / 's Gravenhage: N.V.
Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co.
Mc Cabe Elliott, Inger, 1984
Batik. Fabled Cloth of Java. New York: Clarkson N. Potter Inc.
Mulder, J.A. Niels, 1975
Mysticism and Daily Life in Contemporary Java. Proefschrift. Amsterdam
Niel, Robert van, 1984
The Emergence of the Modern lndonesian Elite. First published in 1960 by W.
van Hoeve Ltd. The Hague. Dordrecht-Holland / Cinnaminson-U.S.A.: KITLV,
reprints on Indonesia, Foris Publications.
Veldhuisen-Djajasoebrata, Alit, 1984
Bloemen van het Heelal. De Kleurrijke Wereld van de Textiel op Java.
Amsterdam: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij bv
Suparlan Parsudi, 1976
The Javanese in Surinam. Ethnicity in an Ethnically Plural Society. Thesis.
Illinois: University of Illinois.
Wijngaarde, Tanya, 2004
‘Een Blanke Huid. Nog Steeds het Ideaal?’ Paramaribo Post, nr. 44: 14-15.
Williams, Walter L., 1991
Javanese Lives. Winnen and Men in Modern Indonesian Society. New Brunswick
and London: Rutgers University Press.

Sylvia Gooswit is cultureel antropoloog, werkzaam als freelance onderzoeker. Zij
heeft aan diverse onderzoeken deelgenomen van Studia Interetnica Research (SIR).
Zij publiceert onder andere over Javanen in Suriname, voornamelijk in Oso, Tijdschrift
voor Surinamistiek.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

106

Edwin Marshall
Kolonialisme, huidskleur en Wie Eegie Sanie
Huidskleur is vrijwel in elke cultuur en bij alle volken een eerste aanknopingspunt
om iemand te herkennen als behorende tot de eigen groep of soort. Zij speelt daarmee
ook een rol in de appreciatie of waardering van een persoon. Surinaamse
uitdrukkingen als ‘wie eygie sanie’ of ‘wie eygie sma’ refereren hieraan. We kunnen
bij het thema opu yu kloru, twee aspecten onderscheiden die wellicht niet geheel te
scheiden zijn. In de eerste plaats huidskleur als esthetische appreciatie, zoals de vorm
van de ogen, neus, haartextuur, lengte, et cetera. In de tweede plaats huidskleur als
indicatie van maatschappelijke status.
Ik zal me in dit artikel vooral richten op het tweede aspect van huidskleur, namelijk
de maatschappelijke betekenis van huidskleur in een koloniale samenleving. De
maatschappelijke status die aan de huidskleur wordt gekoppeld en de esthetische
appreciatie hiervan liggen in elkaars verlengde. In dit artikel onderzoek ik de rol van
Wie Eegie Sanie in de emancipatie van Surinamers, met name de Afro-Surinamers
die in een cultureel maatschappelijk achtergestelde positie verkeerden. Ik wil hierbij
nagaan welke gevolgen dit had voor de appreciatie van huidskleur in Suriname.

Huidskleur in de slaven- en koloniale samenleving
De Surinaamse samenleving heeft zich ontwikkeld van een slavenmaatschappij tot
een onafhankelijke republiek die bevolkt wordt door verschillende bevolkingsgroepen.
In de slavenmaatschappij was er een vrij scherpe scheiding tussen meester en slaaf,
een scheiding die meestal parallel liep met huidskleur: wit en zwart. Door deze deling
was duidelijk te zien c.q. te herkennen wie meester was en wie slaaf. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat huidskleur en haartextuur als vanzelfsprekend werden
geassocieerd met macht of onmacht, zij of wij. De donkere huidskleur was het
kenmerk voor de slaven, terwijl de witte huidskleur die van de slavenmeester(es)
was. Deze associatie tussen huidskleur en macht is niet alleen kenmerkend voor de
Surinaamse slavenmaatschappij, maar voor elke samenleving waar de dominante
groep een lichtere huidskleur heeft. Ook in India, wordt een lichtere huidskleur
geapprecieerd vanaf de bezetting van het land door de lichtgekleurde Ariërs. Een
lichte huidskleur is een teken van schoonheid en is ingebed in de Hindoeopvattingen
over schoonheid en vormt onderdeel van de heersende machtsstructuur (Gomes &
Westerhof 2002). Huidskleurappreciatie blijkt duidelijk samen te hangen met macht
en machtsstructuren. Er zijn archeologische

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

107
bewijzen gevonden dat in het oude Egypte toen de donkere Nubiërs regeermacht
hadden en Farao's werden, er middelen werden gebruikt om de huid donkerder te
maken. Een donkere huidskleur werd in die periode beschouwd als begerenswaardig.
Nu terug naar de slavenmaatschappij die Suriname aanvankelijk was. De dichotome
situatie die er in de vroeg-slavenmaatschappij was (zwart en wit) kon niet lang in
stand blijven. Witte meesters gingen seksuele relaties aan met slavinnen waaruit
kinderen werden geboren die lichter van kleur waren. Seksuele relaties tussen slaven
en een blanke vrouw waren ten strengste verboden en werden zeer zwaar gestraft,
met de doodstraf voor de een en verbanning voor de ander. Wie de ene is en wie de
andere laat zich gemakkelijk raden. Aan de blanke meester werden geen beperkingen
opgelegd. In veel gevallen kregen die kinderen die geboren werden uit deze relatie
een bevoorrechte positie in de slavenmaatschappij of plantage. Ze werden huisslaven
of opzichters of konden zich bekwamen tot ambachtsman (timmerman, kuiper,
metselaar). In sommige gevallen konden deze kinderen zelfs onderwijs volgen en
werden ze gedoopt.
Het is dan ook te verwachten, dat ook deze kinderen zich meer en meer begonnen
te afficheren met de blanke. Er begon zich een verdere hiërarchiesering in de
slavenmaatschappij af te tekenen op grond van huidskleur. Hierover schrijft Van
Lier (1971: 84): oorzaak van de haat der zwarten (jegens de kleurlingen) was in de
eerste plaats naijver over de bevoorrechte positie der kleurlingenslaven, maar ook
het feit dat de kleurlingen zich meer voelden dan de negers’.
Na afschaffing van de slavernij waren het de lichtgekleurden die een tussenlaag
in de Surinaamse samenleving vormden in zelfstandige ambachten (meubelmaker,
kleermaker, et cetera) en in de administratie. ‘De groep der kleurlingen, die met een
aantal joden en een gering aantal vrije negers de middenklasse vormde, bezat
voldoende economische stabiliteit’ (Van Lier 1971: 85). Cynthia McLeod-Ferrier
vertelt in haar studie (1993) en haar roman (1996) over de vrije negerin Elisabeth
Samson over een rijke zwarte die coûte que coûte met een blanke man wilde trouwen,
gelet op de kleurappreciatie en maatschappelijk status in die tijd. Zij kreeg veel
tegenwerking, maar het mocht wel, want er golden blijkbaar in Suriname geen wetten
die huwelijken tussen witten en (vrije) zwarten verboden. Ook in de slaventijd hadden
sommige ex-slaven kans gezien om hoger op te komen en zelf slaven te houden.
Volgens de verhalen zouden deze nieuwe meesters, minstens even wreed, zo niet
wreder en haatzuchtiger optreden tegen hun slaven. Welk psychologisch mechanisme
zat hierachter? Ik ben van mening dat in de beeldvorming van de slaven de witte
meester een natuurlijk gezag had, dat onbetwistbaar en onaantastbaar was. Het gezag
van de lichtgekleurde ex-slaaf was niet onbetwist en onaantastbaar. De gekleurde
meester kon zijn gezag slechts handhaven door streng en meedogenloos op te treden
en geen ondermijning te dulden. De slaaf zou tegen deze meester, weerbarstiger
kunnen zijn, omdat hij geen natuurlijk gezag had.
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Met de emancipatie van de slaven op 1 juli 1863 ontwikkelde zich een
gedifferentieerde samenleving, waar huidskleur nog steeds een dominant kenmerk
was voor macht, status en aanzien. Hieruit ontwikkelde de gedachte zich verder, dat
een lichtgekleurde partner, in elk voor de kinderen, een betere maatschappelijke
positie zou garanderen (opu yu kloru). Deze gedachte was gebaseerd op de empirische
werkelijkheid van alledag. De witte mensen en lichtgekleurden hadden de
economische macht, de maatschappelijk status en de betere baantjes. Voor de
Afro-Surinamer was de hiërarchische verhoudingen van de slavenmaatschappij de
oorzaak, dat hij ernaar streefde om in diezelfde positie te komen door met een lichtere
partner te trouwen of iets te doen aan zijn huidskleur.
Voor de Aziatische, met name de Hindostaanse bevolkingsgroep, lag de situatie
iets anders. Die hadden de trauma's van het slavernijverleden niet, maar kenden wel
hun eigen historische tragedies op het gebied van huidskleur. Hoe hoger de kaste,
hoe lichter de huidskleur. Door de huidskleur kon men iemand zijn maatschappelijke
status afleiden. Ik heb zelf enkele jaren geleden het volgende voorval meegemaakt.
Aan een Hindostaanse mevrouw die in de huishouding bij mijn broer werkte, vroeg
ik eens schertsend of ze niet een dochter had voor mijn zoon die op zoek was naar
een Hindostaanse vriendin. Ze zei toen dat ze er wel een had, maar dat die niet
geschikt zou zijn voor mijn zoon. Ik vroeg haar vervolgens naar de reden. Ze
antwoordde dat haar dochter donker was en dat mijn zoon haar niet zou willen, haar
dochter was niet geschikt voor mijn zoon. Ik schrok even van het antwoord want ik
had tot dan altijd gedacht dat de kleurappreciatie alleen bij Creolen aanwezig was.
Dat bleek mij bij vragen naderhand niet het geval te zijn, integendeel! Uit onderzoek
in Suriname blijkt dat het percentage Hindostaanse vrouwen dat aan skin bleaching
doet, het percentage Afro-Surinaamse vrouwen verre overtreft (mondelinge
mededeling van Jack Menke, socioloog, 2004).
Een Hindostaanse medewerkster vertelde mij onlangs het volgende verhaal. Toen
ze eens op bezoek was bij een vriendin wilde de huwelijkskandidaat die daar aanwezig
was, niet met die vriendin praten, maar met haar omdat ze lichter van kleur was. Ze
was voor hem een aantrekkelijker huwelijkskandidaat. Door dit voorval was ze in
het huis niet meer welkom als er een huwelijkskandidaat op bezoek kwam. Hoe is
deze kleurappreciatie bij de Hindostanen te verklaren?
De noordelijke Ariërs die een lichte huidskleur hadden, zijn India binnengevallen
en hebben de oorspronkelijke inwoners van India onderworpen en gedomineerd.
Hierdoor werd de lichte huidskleur een kenmerk van status en macht en heeft
zodoende consequenties gehad voor het kastenstelsel in India. Een lichtere huidskleur
werd toen een kenmerk van de hogere kaste. Van vrouwen wordt verwacht dat ze
een lichte huidskleur hebben om een aantrekkelijke huwelijkskandidaat te zijn. Een
donkere huidskleur duidt immers op een lagere maatschappelijke status of kaste.
Deze kleurappreciatie geldt nog steeds in Suriname.
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Het verzet tegen de witte dominantie
Er was niet alleen een slaafse navolging van de koloniale waarden en normen, maar
er kwam ook verzet tegen de machtspositie van de witten en ook tegen de
ongefundeerde positieve appreciatie van alles wat van de witte mens afkomstig was.
In de sociologie is bekend dat de status van een individu bepaald wordt door het
sociale prestige dat hij geniet als lid van een groep. Dit prestige is voor het
belangrijkste deel afhankelijk van de klasse of kaste waartoe hij behoort en zoals we
hebben gezien in het voorgaande de huidskleur die men heeft. De kleur van de
leidende Europese groep in Suriname werd vanaf de slaventijd een statuscriterium.
Hoe dichter men in kleur bij deze groep stond, hoe meer prestige men bezat.
Dit verschijnsel is kenmerkend in gekoloniseerde landen. Fanon spreekt in zijn
boek Zwarte huid, blanke maskers over de psychopathologie die het kolonialisme
veroorzaakt in de geest van de gekoloniseerde mens. Hij beschrijft op voortreffelijk
wijze de psychopathologie die ontstaat als de neger op de blanke wil gaan lijken. Hij
schrijft (Fanon 1984: 103): ‘Als de neger met de blanke wereld in aanraking komt,
gaat daar een emotionele werking van uit. Als de psychische structuur kwetsbaar
blijkt, zien we het IK in elkaar klappen. De neger gedraagt zich niet langer als
handelend individu. Het doel van zijn handelen is de Ander (in de vorm van de
blanke)’.
In de jaren dertig ontstond in Suriname de renaissance van het cultureel bewustzijn
van de Afro-Surinamers. Vóór die tijd was er natuurlijk reeds sprake van een cultureel
bewustzijn, maar dat werd maatschappelijk niet geaccepteerd en zeker niet
gewaardeerd. Het was vóór deze periode bon ton om zoveel mogelijk op de witte
slavenmeester / koloniaal te lijken. In cultureel opzicht en ook in fysiek opzicht.
Zoals de witte kolonisator eruit zag en de wijze waarop hij leefde werd als norm en
ideaal gezien. Hoetink (1962) die de slavenmaatschappij analyseerde sprak van het
somatisch normbeeld. Hij definieert het somatisch normbeeld als ‘het geheel van die
somatische kenmerken die door de leden van een groep als norm en als ideaal wordt
beschouwd’. Het somatisch normbeeld is normatief omdat het als maatstaf, maar
ook als ideaal voor de groepsleden fungeert. In die periode werd sluik haar
geassocieerd met mooi haar (bun wiri) en kroes haar met lelijk haar (takru wiri).
Ook op de Nederlandse Antillen kwamen zulke benamingen voor: kabei malu
(slecht haar) drecha ras (je ras verbeteren) en yu shushi, voor een donker kind, wat
letterlijk vuil kind betekent.
Het was in Suriname de onderwijzer Koenders (1886-1957) die de knuppel in het
hoenderhok gooide en de strijd aanbond tegen de heersende opvattingen over kleur
en maatschappelijke appreciatie in de koloniale maatschappij. Hij kreeg het moeilijk
en had veel te verduren in een maatschappij waar het normbeeld nog steeds dat van
de kolonisator was. Om Koenders te marginaliseren werd verteld dat hij een psychisch
minderwaardigheidscomplex zou hebben. Hij zou de hoofdakte niet hebben gehaald
en daardoor
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gefrustreerd zijn geraakt, et cetera. Hij volhardde evenwel in zijn strijd voor de
verheffing van het zelfbewustzijn van de Afro-Surinamer door middel van het uitgeven
van een eigen krant ‘Foetoeboi’. Deze krant beleefde tien jaargangen, van 1946 tot
april 1956. Daarin toonde hoenders de waarde en betekenis aan van het Sranantongo,
maar vooral van de wijze om het zelfbewustzijn van de Afro-Surinamer te verheffen.
Zijn adagium was: ‘Yu kan kibri yu granmama, ma yu no kan kibri en koso-koso’,
hetgeen zoveel betekent als je kunt je afkomst niet verloochenen, je kunt het
wezenlijke van jezelf niet verbergen. Vooral het zelfrespect van de Afro-Surinamer
stond voor hem centraal.
In Foetoeboi1 schreef hij: ‘Het verlies van je zelfrespect betekent minder worden
dan een hond, minder worden dan uitschot. Het is beter om een eigen pantalon te
hebben met tien lappen erin, dan om een mooi kostuum aan te hebben en nagewezen
te worden door de winkelier omdat je je schulden niet hebt betaald. Als iemand je
niet uitnodigt op zijn feest en je gaat er toch naar toe, dan moet het je niet verbazen,
dat je een minderwaardige of hondse behandeling krijgt. Je bent niet als hond door
God geschapen, maar als je je zelfrespect verliest, dan word je door anderen als een
hond behandeld. Verspeel nergens je respect voor; niet voor waardeloos voedsel,
niet voor een borrel, niet voor goud. Al bezit je niets, wordt geen hond. Al heb je
geen kennis, wordt geen zwijn’.
De blanke kolonisator had het beeld dat de Afro-Surinamer een onvolwaardig
mens in geestelijk cultureel opzicht was. De Afro-Surinamer kwam iets te kort, miste
bagage en was derhalve geen volwaardig mens. Het gehele educatief en religieus
systeem was erop gericht de Afro-Surinamer tot een volwaardig mens te maken en
dat betekende zoveel mogelijk te doen gelijken op de kolonisator. Dit streven naar
assimilatie riep verzet op bij enkele Afro-Surinamers. Lang niet bij iedereen,
integendeel, de meesten waren er rotsvast van overtuigd dat deze witte idealen voor
hen het beste waren. Ze zouden immers worden als de rijke en machtige kolonisator,
als ze zijn denkbeelden, waarden en normen maar overnamen. Alleen hun huidskleur
stond hen in de weg. Daar konden ze niet zoveel aan veranderen. Ze konden er wel
naar streven ‘fu opo den kloru’ door met een lichtere partner te trouwen. Hun kinderen
zouden in elk geval gelukkiger zijn. Het was alleen vervelend dat men op afstand al
kon zien dat het geen ‘echte witte mensen’ waren, al konden ze nog zo mooi praten,
lezen en schrijven. Later werd skin bleaching ‘ontdekt’ door de chemische industrie.
Deze industrie speelde in op de (vervormde en misvormde) psyche van de
donkergekleurde mens. De reclame sloot aan bij de beleving van de donkergekleurden
en suggereerde dat een lichtere huid hen zekerder, prettiger, aantrekkelijker en
geaccepteerder zou laten voelen (Gomes & Westerhof 2002).

1

Foetoeboi, mei 1946, no. 1. Vertaling van schrijver dezes, zie zijn proefschrift, blz. 36.
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De aanzetten van Koenders gingen niet verloren in de Surinaamse geschiedenis. In
1956 vroeg hij op een vergadering om de Wie Eegie Sanie gedachten voort te zetten.
Hij was kind aan huis bij de familie Wijdenbosch, waar de jonge Eddy Bruma aan
zijn lippen hing en ze vele avonden doorbrachten met discussies over de verheffing
van de Afro-Surinamer. Deze Eddy Bruma heeft de stok van Koenders overgenomen
en Wie Eegie Sanie voortgezet in Nederland waar hij naartoe was vertrokken voor
zijn rechtenstudie. Veel studenten werden lid van Wie Eegie Sanie, dat functioneerde
als vormingscentrum voor Surinamers in Nederland. Bij deze groep sloot zich spoedig
de Nederlandse kunstenares Nola Hatterman aan die zich toelegde op het schilderen
van portretten van Afro-Surinamers. Het gelaat van een Afro-Surinamer is niet een
witte kop die een zwarte huidskleur heeft, maar heeft zijn eigen karakteristieken.
Haar ideaal was zich in de schilderkunst van de Afro-Surinamer te verdiepen en deze
op een hoger niveau te tillen.
Speelde huidskleur een rol in de organisaties van Surinamers in Nederland? Jazeker.
Aanvankelijk, tot vóór de jaren zestig, waren het vooral de lichtgekleurde Creolen
die naar Nederland werden gezonden om verder te studeren. Na 1963, vooral door
het beurzenbeleid van de regering Emanuels (lees: Pengel), gingen meer kinderen
van de donkergekleurde Afro-Surinamers studeren. Het valt dan ook niet te
verwonderen dat de eerste Surinaamse verenigingen vooral elite-verenigingen waren
van geassimileerde (Afro-)Surinamers (Marshall 2003). Na 1963 ontstond de splitsing
in de organisaties. De donkergekleurde Surinamers kregen de overhand in bijvoorbeeld
de Vereniging Ons Suriname. Het bestuur werd overgenomen door de progressieve,
politiek bewuste Surinamers. De anderen organiseerden zich in de vereniging ‘Het
Surinaams Verbond’.
Wie Eegie Sanie legde zich vooral toe op scholingsactiviteiten, gericht op politieke
bewustwording vanuit een antikoloniale visie, het vergroten van de eigen waarde,
het versterken van de vaderlandsliefde en het beter kennen van de eigen taal en
cultuur. Scholingsbijeenkomsten werden bijvoorbeeld gegeven door Eddy Bruma,
Hein Eersel, Eugene A. Gessel en Koos Pinas. Bij de splitsing in het verenigingsleven
liep de scheiding over de ideologische lijn politieke stellingname tegen het Nederlands
kolonialisme versus behoud van de banden met Nederland. Deze ideologische
scheidslijn liep min of meer parallel met de uiterlijke of huidskenmerken van de
leden. De donkergekleurden hadden vooral een antikoloniaal, politiek ideaal.
Huidskleur en verschil in politieke opvattingen liepen natuurlijk niet geheel parallel,
maar het was duidelijk dat de malata's (zoals ze genoemd werden) vooral apolitieke
denkbeelden hadden en gericht waren op de status-quo. De malata's werden gezien
als de handlangers van het Nederlands kolonialisme. In een interview met Frits Moll
(2002), die een progressieve politieke stellingname had, bleek dat het bijzonder
moeilijk was om de scheiding der geesten ideologisch te duiden en niet te focussen
op huidskleur. De huidskleur bleef een eerste herkenningspunt voor verdacht politiek
gedrag, totdat het tegendeel bleek.
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De Wie Eegie Sanie leden streefden ernaar Suriname een eigen cultuur te geven. De
culturele situatie in Suriname werd gezien als een voortzetting van de vroegere
koloniale politiek. Wie Eegie Sanie droeg uit ‘het behouden en veredelen van dat
wat zich in het volk bevindt en hem toebehoort’. Samengevat stelde Wie Eegie Sanie
in Nederland zich tot doel: (a) Bevrijding van de (Afro-) Surinamers van de
Nederlandse culturele overheersing, (b) Verwerping van de Nederlandse
etnocentrische geschiedschrijving en (c) Staatskundige/politieke onafhankelijkheid
en de bevrijding van de economische overheersing.
Wie Eegie Sanie, hoewel beperkt qua ledenaantal, heeft in een bepaalde historische
fase een belangrijke rol gespeeld in het bewustwordingsproces van Afro-Surinamers.
In Suriname heeft zich toen op het politiek gebied een soortgelijke ontwikkeling
voortgedaan. Werd de politiek aanvankelijk gedomineerd door de lichtgekleurde
Creolen, rond 1950 deden zich verschuivingen voor in de leiding van de Nationale
Partij Suriname (NPS). Deze werd overgenomen door de donkergekleurde
Afro-Surinamers. Wat zich ook prima facie laat aanzien als een scheiding tussen de
lichtgekleurden versus de donkergekleurden zal bij nadere analyse genuanceerder
en complexer blijken te zijn. De politieke verschuivingen zijn niet zozeer bepaald
door de huidskleur, maar door een achterliggende politieke of maatschappelijke
oriëntatie die enige parallellen vertoonde met de huidskleur. Het werden twee politieke
partijen. De NPS en de SDP van D.G. Findlay. Deze prima facie relatie huidskleur
en politieke oriëntatie blijkt toch veel ingewikkelder en genuanceerder te liggen en
verdient nader onderzoek.2 Na 1955, toen Eddy Bruma teruggekeerd was naar
Suriname, werd Wie Eegie Sanie voortgezet als een culturele organisatie. Ook hier
stelde ze zich tot doel om het cultureel-maatschappelijk bewustzijn van de Surinamers
te verhogen. Hoewel Wie Eegie Sanie pretendeerde een nationaal cultuur ideaal voor
te staan, bleek in de praktijk dat ze vooral appelleerde aan de Afro-Surinaamse
cultuur.
Door het Nederlandse kolonialisme en de daarmee gepaard gaande cultuurpolitiek
was de onderdrukking van de Afro-Surinaamse cultuur ook het grootst en meest
verstrekkend. Bruma zelf zei: ‘Het ideaal van Wie Eegie Sanie gold voor mensen
van alle etnische groeperingen. Vanuit Wie Eegie Sanie zelf is nooit naar voren
gebracht dat ze een Creoolse aangelegenheid was. Het recht om te weten wat je bent,
het recht om je bewust te zijn dat wat je in je hebt tot ontwikkeling moet kunnen
worden gebracht, evenals dat van alle mensen in de wereld. Dit recht is niet
voorbehouden aan een bepaald ras of aan een bepaalde groep’ (Marshall 2003).
Speelde de kwestie van huidskleur een rol in de ontwikkeling en het beleid van
Wie Eegie Sanie? Formeel natuurlijk niet. De vraag is wel in hoeverre huidskleur
onderhuids wel een rol speelde in de appreciatie van leden of

2

Over deze relaties doen prof. dr. H.E. Lamur en schrijver dezes onderzoek.
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anderen? Om deze vraag te beantwoorden heb ik enkele mensen van Wie Eegie Sanie
een kort interview afgenomen. Dit onderzoekje is natuurlijk niet representatief. De
meeste Wie Eegie Sanie mensen zijn nu rond de 70/80 jaar oud. Van Harold Braam,
een lichtgekleurde Creool, is bekend uit zijn eigen verhalen dat hij aanvankelijk met
het nodige wantrouwen en scepsis werd bekeken toen hij zich aanmeldde als lid van
Wie Eegie Sanie. Er was duidelijk enige distantie merkbaar; was hij niet een spion
of pion van de heersende politieke cultuur? Ondanks dit aanvankelijke wantrouwen
heeft Harold Braam zich binnen Wie Eegie Sanie weten te manifesteren als een
kenner en verteller van de Surinaamse cultuur. De meeste geïnterviewden ontkennen
dat huidskleur een rol heeft gespeeld in het beleid van Wie Eegie Sanie. Een andere
indicatie hiervoor is dat Wie Eegie Sanie zich niet verwant voelde met de Black
Power beweging in Amerika en nooit hun leus ‘Say it loud, I'm black and proud’
heeft overgenomen. Integendeel, bij monde van Robin Raveles (R. Dobru) werd
openlijk afstand genomen van de Black Power beweging zijnde een racistische
organisatie.

Conclusie
Wat heeft de zoektocht naar de relatie huidskleur, kolonialisme en Wie Eegie Sanie
opgeleverd? In de eerste plaats dat de appreciatie van huidskleur in de Surinaamse
samenleving alles te maken heeft met de koloniale verhouding en de dominante
Nederlandse cultuurpolitiek, met name gericht op de Afro-Surinamers. In de tweede
plaats dat het verzet tegen de gevolgen van deze cultuurpolitiek heeft geleid tot de
oprichting van culturele bewegingen zoals Wie Eegie Sanie. In de derde plaats dat
de esthetische appreciatie van huidskleur niet geheel los gezien kan worden van
maatschappelijke verhoudingen en op zich niet waardeneutraal is.
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Yvon van der Pijl
Missverkiezingen en de articulatie van etnische identiteit
Dat etnische identiteiten subject zijn van onophoudelijke onderhandeling en
verandering (cf. Jenkins 1996: 23) is binnen de sociale wetenschappen uitgegroeid
tot een breedgedragen, gangbare opvatting, die we kennen onder de noemer
constructionisme. Identiteiten worden geconstrueerd in relatie tot de Ander en niet
zelden bewust gecreëerd om zich te onderscheiden van anderen. In dit proces zijn
echter tegelijkertijd momenten aan te wijzen, waarop diezelfde identiteiten worden
verzelfstandigd (gereïficeerd) (zie Berger & Luckmann 1967: 106; Comaroff &
Comaroff 1992: 61; Baumann 1996, 1999) of geëssentialiseerd teneinde bijvoorbeeld
bepaalde maatschappelijke, politieke doelen te bereiken of rechten op te eisen.
Kwesties rondom etniciteit en identiteitspolitiek bieden al met al zicht op een
wonderlijke mix van instrumentalisme, maakbaarheid en aanspraken op onder meer
oorspronkelijkheid of authenticiteit. Geschiedenis, (geografische) herkomst,
(bloed)verwantschap en ontstaansverhalen, maar ook uiterlijkheden en huidskleur
blijken inzet te kunnen zijn in de constructie en representatie van etnische identiteit.

Tien jaar Miss Alida

Opmerkelijk is dat overal ter wereld schoonheidsverkiezingen (beauty contests of
- pageants) in toenemende mate als instrument worden ingezet om uiting te geven
aan identiteit en bepaalde maatschappelijke of politieke posities, met name binnen
een context van mondialisering en snel veranderende sociaal-politieke klimaten.
Missverkiezingen gaan derhalve niet alleen over schoonheid, vrouwelijkheid of
competitie, maar belichamen de waarden en doelen van een natie, een streek, een
plaats (lokaliteit) of groep. Schoonheidsverkiezingen zijn, met andere woorden,
plaatsen waar culturele betekenissen worden geproduceerd, geconsumeerd en
verworpen en waarin lokale en mondiale, etnische en nationale culturen en
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machtsstructuren in hun meest triviale doch vitale aspecten betrokken zijn (Cohen
& Wilk & Stoeltje 1996; Banet-Weiser 1999).
Suriname, met name Paramaribo, kent een veelheid aan Missverkiezingen, die
veelal etnisch georganiseerd zijn.1 Ze hebben niet zelden een emancipatoire functie
en vertonen in meer of mindere mate een identiteitspolitiek die

1

Het fotomateriaal dat bij dit artikel is afgedrukt heb ik verkregen dankzij de medewerking
van Nadia E. Dankoor, Margot Kramp en Carlo Jeffrey, waarvoor mijn hartelijke dank.
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zich richt op (zelf)respect, erkenning en eigenheid.2 De Creoolse Miss
Alida-verkiezing is wellicht één van de bekendste contests. Sinds halverwege de
jaren negentig van de afgelopen eeuw vormt Paramaribo evenwel ook meer en meer
het podium voor de schoonheidskoninginnen van Marrons. Met name Marronjongeren
gebruiken de verkiezingen voor de constructie en presentatie van het zelf,
‘bosnegercultuur’ en Marronidentiteit binnen de urbane context van foto. Eén van
de doelen is om het (ervaren) stigma dat rust op Marrons door middel van dit soort
‘culturele evenementen’ weg te nemen bij medestadsbewoners en daarmee bij te
dragen aan een positieve beeldvorming, alsmede om de sociale cohesie onder
verschillende Marrons in Paramaribo te vergroten. Naast opvattingen over
schoonheidsidealen geven deze contests ook uiting aan concepties van bijvoorbeeld
‘traditionele waarden’ en bevatten ze regelmatig een politieke boodschap. Hierdoor
wordt kleur niet alleen uiterlijk gepresenteerd, maar ook letterlijk en figuurlijk bekend.
Dit artikel beschouwt vanuit deze invalshoek de Miss Alida-verkiezing, die zowel
symbool is van ‘Creoolse traditie’ als een podium vormt voor de moderne,
geëmancipeerde Creoolse vrouw. Door Miss Alida vanuit een comparatief perspectief
te benaderen, zullen we zien dat dit verkiezingsritueel sterke overeenkomsten vertoont
met beauty pageants wereldwijd. Op dezelfde wijze zullen de Marronverkiezingen
onder de loep genomen worden, waarbij terloops aandacht zal zijn voor de vertogen
en beelden rondom (etnische) identificatie en hoe deze afwisselend essentialistisch
en constructionistisch ingezet worden in de strijd om culturele en maatschappelijke
(zelf)erkenning. Hiermee wil ik tonen dat de steeds populairdere missverkiezingen
in Paramaribo niet alleen uiting geven aan bepaalde schoonheidsidealen en beelden
rondom uiterlijkheid en lichamelijkheid, maar tot op bepaalde hoogte eveneens
mogelijkheden bieden voor publieke expressie en onderhandeling van verschillende
maatschappelijke, politieke en culturele posities, wensen en waarden. Hiermee zijn
ze te plaatsen binnen een mondiaal fenomeen dat in elke lokaliteit zijn eigen vormen
probeert aan te nemen.

2

De volgende contests zijn mij bekend, hierbij zijn sommigen overigens specifiek gericht op
een bepaalde vaardigheid, zoals (‘traditionele’) zang of dans: Miss Alida (‘Creools’), Miss
Amazone of Amazonica (Inheems), Miss Jawa en Miss Jowito (Javaans), Miss Hindustani
(Hindustaans), Sa Ameva, Sa Nduyka of Sa N'Djuka Uma Contest, Banamba Contest,
Kwe-uma Contest, Miss Aleke Pangi Contest, Lowe Uma Pansu Pangi Contest, Sa Maawina
Contest en Awasa danscompetitie (allen Marron, waarbij de meeste een gemengd karakter
hebben en enkelen meer ‘tribaal’ georiënteerd zijn, bijvoorbeeld Aukaans of Saramakaans),
Esekematoko danscontest (Inheems), Misi Para (Paraans, interetnisch), Miss Lelydorp (in
het overwegend Javaanse district Wanica) en Miss Commewijne (eveneens voor een groot
deel Javaans). Interessant in deze is dat de verkiezingen in toenemende mate een transnationaal
karakter kennen. Inmiddels kent Nederland ook een Miss Hindustani (sinds 1992, niet
specifiek Surinaams-Hindustaans), een Miss Alida verkiezing (sinds 2000), een Miss Putri
Holland (landelijke missverkiezing voor vrouwen met Javaans bloed) en Marronevenementen
als Loweman Paansun (sinds 1998).
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Schoonheidskoninginnen op een wereldtoneel
De turbulentie rondom en hoogtijdagen van schoonheidsverkiezingen zijn, ondanks
kritiek, laatdunkendheid en verzet, nog niet voorbij. Integendeel. Zo vormden de
Miss World-verkiezingen van 1996 die in Bangalore, India, plaatsvonden een waar
strijdperk, waarin zowel feministische weerstand, politiek protest en bezorgdheid
ten aanzien van ‘globalisering’, áls de nationalistische wens om India aan de wereld
tentoon te stellen werden uitgedrukt (Oza 2001; Banet-Weiser 1999: 1). Enerzijds
portretteert het land in deze een zekere nationale trots en geldingsdrang: India's
dominantie in het schoonheidscircuit is evident, gezien de vier Miss World titels en
twee Miss Universe bekroningen het afgelopen decennium. Anderzijds is er de zorg
en vrees de eigen identiteit en superioriteit af te (moeten) meten aan westerse criteria
(Malhotra 2001). Een paradoxale situatie, die kenmerkend is voor het
mondialiseringproces waarover iedereen de mond vol heeft. En wie herinnert zich
niet het moslimprotest en geweld dat in 2002 oplaaide in Nigeria door opmerkingen
in de media over de daar te houden missverkiezingen en de profeet Mohammed?
Tijdens rellen vonden meer dan honderd mensen de dood en vielen er meer dan
vijfhonderd gewonden. Het verkiezingscircus werd in allerijl naar het veiligere
Londen verplaatst, maar wederom had Miss World haar Januskop getoond. Een jaar
geleden kreeg het fenomeen schoonheidsverkiezing wel een heel bijzondere dimensie.
Nota bene China heeft de smaak te pakken van missverkiezingen, die lange tijd door
de autoriteiten als decadent werden bestempeld. Na een verbod van 54 jaar op dit
soort evenementen organiseerde het land vorig jaar de Miss World-verkiezing
(Volkskrant 10 augustus 2004). Later in datzelfde jaar werd er zelfs een Miss
Plastische Chirurgie-verkiezing gehouden, hetgeen de nodige controverse opleverde,
doch het verschijnsel beauty contest in één klap van zijn oudbakken imago lijkt te
hebben afgeholpen.
Er kan rustig gesteld worden dat gedurende de jaren negentig en tweeduizend
voor- en tegenstanders van schoonheidsverkiezingen, in plaatsen zo divers als Italië,
het door oorlog verscheurde Sarajevo en het Zuid-Chinese eiland Hainan,
misslichamen en hun podium gebruikten als fora voor publiek debat over
maakbaarheid, zedelijkheid, religie en (nationale) identiteit. In plaats van dit soort
verkiezingen simpelweg af te doen als low culture evenementen, waarin de
deelneemsters louter als lustobjecten, commodities of slachtoffers van een vals
bewustzijn worden beschouwd, verdient het serieus onderzoek, opdat de contests
gesitueerd kunnen worden binnen een meerlagigheid van politieke, culturele en
economische praktijken (Banet-Weiser 1999: 6). Bijdrages uit een bundel als Beauty
Queens on the Global Stage (Cohen & Wilk Stoeltje 1996), waaraan ik bovenstaande
paragraaftitel heb ontleend, en studies als die van Banet-Weiser (1999) vormen
hiertoe een aanzet en bieden een conceptueel en analytisch instrumentarium waarmee
ook bepaalde ontwikkelingen op en om de Surinaamse misspodia geduid kunnen
worden. Zo stelt Banet-Weiser (1999: 2-3) dat schoonheidsverkiezingen een ingewik-
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keld arrangement van claims representeren en een verscheidenheid aan nationalistische
uitingen kunnen belichamen. Ze beschouwt de verkiezingen als civic rituals, of wel
‘as a place where a particular public can tell stories to themselves about themselves’
en ‘a mass-mediated spectacle, firmly embedded within commodity culture, in a
historical moment where almost all forms of social participation and social meaning
are determined by a continuous interplay between representation and consumption’.
Uiteraard zijn deze verkiezingen, zo vervolgt Banet-Weiser, ook uiterst zichtbare
voorstellingen van genderconstructies, waarbij bepaalde praktijken die vrouwelijkheid
moeten uitdrukken bijzonder manifest zijn en veelal zonder problemen als wenselijk
gepresenteerd worden. Bovenal vormt het ritueel een politieke arena, gezien de
presentatie of reinvention van vrouwelijkheid, die plaatsvindt op het podium en
politieke subjecten produceert. We zullen verderop bemerken dat verscheidende
Surinaamse missverkiezingen karakteristieken van dit ‘civiel ritueel’ in zich dragen.
Banet-Weiser laat binnen een historische context en met behulp van etnografisch
materiaal op indringende wijze zien hoe schoonheidsverkiezingen in de Verenigde
Staten, met name de Miss America pageant, zicht bieden op de voortdurend
veranderende en immer gecompliceerde verhalen over de Amerikaanse natie zélf:
Wie wordt als onderdeel van de natie beschouwd? Wat betekent het om een specifieke
vrouwelijke representant van deze natie te zijn? En hoe worden bepaalde sociale
kwesties - als racisme, multiculturalisme en ‘familiewaarden’ - gemediëerd in en
door vrouwenlichamen op een publiek podium (Banet-Weiser 1999: 2)?3 Ze geeft
hierbij aan dat schoonheidsverkiezingen een specifieke imagined community
(Anderson 2002 [1983]) construeren, een nationaal veld van gedeelde symbolen en
praktijken die zowel etniciteit als vrouwelijkheid definiëren in termen van een
nationale identiteit. Schoonheidsverkiezingen creëren, kortom, imaginaire
gemeenschappen waarin een nationalistisch vertoog wordt geproduceerd als ‘culturele
traditie’. Dit proces vindt wereldwijd plaats, Banet-Weiser geeft voorbeelden van
Miss India en Miss Tibet, zodat vrouwelijke nationale iconen (koninginnen!)
internationaal geplaatst kunnen worden in een ‘family of nations’ (Banet-Weiser
1999: 7, 29).
Dat dit ook weerstand oplevert, is in bovenstaand geval van India al getoond. In
andere gevallen blijkt dit streven simpelweg niet haalbaar. Zo toont Wilk (1996)
overtuigend dat missverkiezingen in Belize bijzonder effectieve middelen blijken te
zijn in de articulatie van verschillende politieke posities binnen de nationale grenzen,
maar dat deelneemsters die een Belizaanse

3

Banet-Weiser staat in deze uitvoerig stil bij de eerste Afrikaans-Amerikaanse Miss America,
Vanessa Williams (gekroond in 1984), en twee andere, uitzonderlijke Miss Americas als
bijzonder geschikte representanten van de natie, namelijk Bess Myerson, de eerste en enige
Joodse Miss America (gekroond in 1945), en de dove Heather Whitestone, de eerste Miss
America met een handicap (gekroond in 1995).
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publiek behagen nooit als Miss World of Miss Universe gekroond zullen worden
vanwege uiteenlopende opvattingen over schoonheid. Belize zal zich derhalve, tot
grote spijt van sommige missorganisatoren, niet middels zijn schoonheidskoninginnen
als natie onder de naties kunnen bewegen. Simpelweg omdat, zoals een organisator
zei: ‘Our problem is that the girls down here are the wrong shape’. Of zoals een ander
het verwoordde: ‘We might find a tall, thin girl here who could win Miss World, but
she would never survive the local contests’ (Wilk 1996: 227). Dit conflict tussen
lokale en internationale maatstaven voor schoonheid is niets nieuws en kent een
lange traditie in het Caraïbisch gebied. Net zoals in Belize en in andere delen van
het Caraïbisch gebied worden Surinamers al eeuwen geconfronteerd met zogenaamde
metropolitische opvattingen over schoonheid, die ingebed zijn of waren in dominante
religieuze, politieke en pedagogische instituties en geïnternaliseerd zijn in de
waarderingspatronen van mensen zelf. De voorkeur voor een lichte huid en glad haar
is nog steeds aanwezig binnen bijvoorbeeld families en de samenleving als geheel,
hoewel andere concepties van schoonheid en vrouwelijkheid eveneens en zelfs sterker
geaccentueerd en gewaardeerd worden, zoals Miss Alida en verscheidene
Marronverkiezingen tonen. De wrijving tussen lokale en mondiale esthetische waarden
manifesteert zich echter hoe dan ook op de verschillende misspodia die Suriname
rijk is.
Ondanks of in niet weinig gevallen dankzij dwingende internationale archetypes
en standaarden bloeien en groeien debatten over lokale identiteiten en daarmee het
aantal verkiezingen van een ‘eigen’ miss (zie e.g. Teilhet-Fisk 1996; Esterik 1996;
Johnson 1996). Schoonheidsverkiezingen maken ons allen onderdeel van iets groters,
zoals Cohen, Wilk en Stoeltje (1996: 11) in hun inleiding melden, maar overtuigen
ons tegelijkertijd van wat ons onderscheidt. Bovendien reflecteren ze op wonderlijke
wijze de geschiedenis van en tijdgeest binnen naties (e.g. Banet-Weiser 1999; Watson
& Martin 2000). Alleen al zoiets als naamgeving vertelt ons iets over bijvoorbeeld
belangwekkende historische wendingen en zaken als natievorming. Wilk (1996: 222)
laat niet voor niets onvermeld hoe en waarom een heersende politieke partij in zijn
Belizeaanse onderzoeksgebied Miss British Honduras (de naam van de voormalige
Britse kolonie) veranderde in Miss Independence (in 1964) en Miss Belize (in 1973
toen het land van naam veranderde). Tot slot zijn bepaalde verkiezingen een
regelrechte uiting van maatschappelijke onvrede of protest tegen uitsluiting en kunnen
in die zin een emancipatoire betekenis hebben, hetgeen Wu (1997) op treffende wijze
beschrijft in haar studie naar de ontstaansgeschiedenis en (wisselende) betekenissen
van de Miss Chinatown U.S.A. Beauty Pageant. De auteur verklaart onder meer dat
de Miss Chinatown U.S.A. en andere etnische pageants vrouwen met een bepaalde
etnisch-culturele achtergrond de mogelijkheid hebben gegeven erkenning en succes
te behalen, welke ze vanwege raciale discriminatie tegen minderheden in heersende
verkiezingen, zoals Miss America, nooit hadden gekregen. Actoren binnen en rondom
de Miss Chinatown contest beweerden bovendien
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dat de schoonheidsverkiezing klassenverschillen oversteeg en opwaartse mobiliteit
bevorderde (Wu 1997). Dezelfde geluiden zijn ook binnen de Surinaamse misscontext
te horen. Zo verklaart de voormalige Miss Alida, Miriam Illes, bijvoorbeeld dat haar
uitverkiezing ‘echt een push [is| geweest’, met name voor haar ontwikkeling als
toneelspeelster en haar optreden op diverse internationale podia (De Ware Tijd 4
april 2004). Erkenning is ook het doel van missverkiezingen die nadrukkelijk inzetten
op de (re)presentatie van ‘traditie’ en ‘authenticiteit’. Met name inheemse
bevolkingsgroepen in Midden- en Zuid-Amerika grijpen het fenomeen aan om onder
meer uitdrukking te geven aan hun (vaak hachelijke, marginale) positie en de rijkdom
van het door hen gekoesterde pre-Columbiaanse cultuurgoed (e.g. Borland 1996;
McAllister 1996; Fischer 2001). Guatemala grossiert bijvoorbeeld in een veelheid
aan lokale Maya missverkiezingen, zoals de Reina Indígena, en heeft zelfs een
nationale inheemse contest, de Rabín Ahau. Hierin staan Mayasymboliek, - cultuur
en -waarden centraal en is er een welhaast obsessieve aandacht voor ‘traditie’ en
‘authenticiteit’, veelal uitgedrukt in bepaalde identity markers als taal (lengua),
kleding (traje típico) en dans (son) (McAllister 1996). De verkiezingen weerspiegelen
eveneens de etnische verhoudingen, zelfs -segregatie binnen het land: veel plaatsen
kennen steevast twee schoonheidskoninginnen, een indígena (Inheems) en een ladina
(mesties) (McAllister 1996; Fischer 2001). In een poging zich te onderscheiden
verwijderen Inheemse organisaties daarbij in toenemende mate bepaalde ladino
onderdelen (de avondjurk, het badpak) uit hun verkiezingen, terwijl de vermeende
authentieke elementen steeds zwaarder worden aangezet. Niet zelden blijken bepaalde
tradities echter pure inventies of op zijn minst herwaarderingen te zijn van gebruiken,
gedachtes en gedaantes uit een vervlogen tijd, maar dat maakt de optredens en vooral
de strijd en het streven die ermee worden uitgedrukt niet minder actueel.4
Samen met eerder genoemde kenmerken speelt dit laatste ook een belangrijke rol
in de duiding van bepaalde Afrikaans-Surinaamse contests, die net als de door
Banet-Weiser beschreven Miss America-verkiezing, niet één betekenis hebben voor
één publiek: ‘It is not merely about pageantry, or kitschy culture, or the objectification
of women, or overt racism, or reactionary nationalism. It is about all these things
and more.’ (Banet-Weiser 1999: 3). Miss Alida, om

4

Het vrij recente gebruik van een identity marker als lengua in de titels die de inheemse
schoonheidskoninginnen krijgen, is hier ook een illustratie van. Veel lokale Reina
Indigena-verkiezingen gaan in toenemende mate over op Maya-naamgeving. Zo is de Reina
Indigena van Quetzaltenango omgedoopt tot Umial Tinimit Re Xelajuj Noj, wat zoiets als
de Dochter van het Volk van Quetzaltenango betekent. De naamsverandering past helemaal
in het streven naar authenticiteit, gezien het woord reina (koningin) in geen enkele Mayataal
in Guatemala voorkomt en, volgens pleitbezorgers van eigenheid, een storende kopie inhield
van de mestieze ladino naamgeving (persoonlijke mededeling Elisabet Rasch maart 2005;
Elisabet Rasch doet promotieonderzoek naar ‘The construction of Maya identity and
constitution of indigenous local government’ binnen de onderzoeksschool CERES en heeft
onder meer veldwerk in Quetzaltenango, Guatemala, verricht.).
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mee te beginnen, geeft ons een aardig beeld van zo'n convergentie van eigenschappen,
betekenissen, doelen en interpretaties.

Miss Alida
‘Lang geleden leefde er in Suriname een mooie slavin, Alida genaamd. Zij werkte
als huisslavin voor de meesteres Susanna du Plessis. De man van Susanna had zijn
oog laten vallen op de bevallige gestalte van Alida en op een kwade dag betrapte de
meesteres haar man op het beloeren van de borsten van de mooie slavin Alida, die
hen aan tafel bediende. Dit maakte de plantersvrouw zo razend van jaloezie dat zij
de borsten van haar slavin afsneed en deze als maaltijd opdiende aan haar man, met
de mededeling: wilde de borsten van Alida, nou, hier heb je ze dan’’.5
Bijna iedere Surinamer kent dit verhaal over de wrede plantagemeesteres en haar
slavin Alida. Sinds 1991 wordt deze slavin op bijzondere wijze herdacht en geëerd.
Aan de vooravond van Keti Koti, 1 juli de dag waarop de afschaffing van de slavernij
wordt gevierd, wordt de Miss Alida-verkiezing gehouden, waarin de trotse Creoolse
vrouw, die ondanks moeilijke omstandigheden haar waardigheid niet verliest, de
hoofdrol heeft. Tijdens dit evenement wordt de beste representante van ‘de Creoolse
cultuur’ gekozen. Ook in Nederland vindt deze verkiezing sinds 2000 plaats. De
historica Hilde Neus (Neus 2002; Neus-Van der Putten 2003) heeft recentelijk
beschreven hoe het Alidaverhaal, door het door elkaar heen gebruiken van orale en
conventionele schriftelijke bronnen, haar hedendaagse invulling heeft gekregen.
Vanaf de eerste vermelding van de wrede inborst van een zekere mevrouw S. door
John Gabriel Stedman (1987 [1799]) is de verhaaltraditie over de schone, dan nog
naamloze slavin en haar afgunstige meesteres zijn een eigen leven gaan leiden. Een
van de opvallendste wendingen in de wording van de vertelling is het moment dat
de slavin niet langer anoniem is. Ze wordt Alida genoemd en krijgt karakter. Hierbij
wordt onder invloed van Creoolse nationalistische bewegingen in verschillende
volksbewerkingen de rol van slachtoffer omgezet in heldin. Susanna du Plessis wordt
bovendien steeds onmenselijker neergezet (pas in een toneelstuk in 1963 worden
Alida's borsten voor het eerst afgesneden). We zijn hier, kortom, getuige van een
herschrijving van ‘de zwarte geschiedenis in Suriname tijdens de nationalistische
periode’, aldus Neus (2002: 308). Vervolgens is het verhaal over Alida door
Surinaamse, Creoolse vrouwen opgepakt, waarbij Alida al de grani kreeg en de
slaveneigenaresse steeds meer naar de achtergrond verschoof. Volgens Neus gaf dit
vrouwen de gelegenheid zich beter met het verhaal, waarin Alida uitgroeit tot het
archetype van de slavin die in weerwil van alle wreedheden haar trots bewaart, te
identificeren (Neus 2002: 308-310). Uit deze vereenzelviging is uiteindelijk

5

Deze vertelling is afkomstig van Harry Jong Loy (in Neus 2002: 305). In de jaren zestig
vertelde hij deze versie van het Alidaverhaal in het radioprogramma Fosten Tori op Radio
Apinti.
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de Miss Alida-verkiezing voortgekomen en wordt het verhaal over de fiere Alida
(en in de marge haar wrede meesteres) door epische verdichting, onder invloed van
een nationalistische en in zekere zin feministische strijd en selectieve verbeelding,
in steeds bredere kring verspreid (Neus 1002: 307-310; Neus-Van der Putten 2003:
15).
De beeldvorming wordt tegenwoordig extra kracht bijgezet door tal van Creoolse
back-to-the-roots-achtige bewegingen als de Feydrasi fu Afrikan Srananman, die de
missverkiezing, met inbegrip van de historische figuur Alida, onderdeel maken van
hun vertoog over erkenning, respect en eigenheid. De vraag naar het waarheidsgehalte
van de hele geschiedenis lijkt daarbij van ondergeschikt belang te zijn (Neus-Van
der Putten 2003: 139). Deze hedendaagse bewegingen vertonen grote overeenkomsten
met het Creools (cultuur)nationalisme uit de vijftiger en zestiger jaren van de vorige
eeuw dat, zoals we hierboven zagen, de slavin Alida een gezicht gaf en waarvan het
alom bekende Wi Egi Sani de spil vormde (zie e.g. Meel 1997; Buddingh' 2000;
Jansen van Galen 2001; Marshall 2003). Net zoals enkele decennia geleden staan
huidige zogenoemde Afrikaans-Surinaamse organisaties bekend om hun emancipatoire
(taboedoorbrekende) functie of streven in de Creoolse strijd om cultureel-etnische
erkenning, identificatie en het (her)schrijven van de eigen geschiedenis. Maar we
hebben uiteraard niet louter te maken met constanten. Opvallend is bijvoorbeeld de
verschuiving van taal als symbool en instrument in Creoolse emancipatie- en
identificatieprocessen in de jaren vijftig en zestig naar de rol van ‘Afrika’ in de
beleving van eigenheid en identificatie anno nu. Uiteraard hadden ook de nationalisten
uit de Wi Egi Sanitijd al aandacht voor hun Afrikaanse navelstreng, maar ‘Afrika’
werd vooral beschouwd als de plaats waar revolutionaire ideeën konden worden
opgedaan. Négritude en Black Power werden in eerste instantie verbonden aan
politieke, programmatische doelen en minder aan zaken als persoonlijke beleving
en gevoelens van eigenheid - aan het ‘wie ben ik?’ en ‘waar kom ik vandaan?’. In
de loop der jaren is ‘Afrika’ evenwel steeds wijder verbreid en heeft daarbij andere
accenten gekregen in identificatieprocessen.6 Deze afrikanisering zien we ook terug
in de Miss Alida-verkiezing, die sinds het initiatief in 1991 steeds meer lijkt in te
zetten op de (re)presentatie van ‘authenticiteit’ en ‘oorspronkelijkheid’, waarbij ook
de Afrikaanse achtergrond niet wordt vergeten. Zo verschenen de deelneemsters
tijdens de Miss Alida 2000 niet alleen in koto, maar ook in pangi en kwamen ze in
tegenstelling tot voorgaande jaren niet op in avondkleding, maar in draperie, een
manier van kleden waarbij het lichaam op een speciale manier ontwikkeld wordt met
Afrikaanse

6

In het tweede hoofdstuk van mijn nog te voltooien proefschrift ‘Levende-doden:
Afrikaans-Surinaamse percepties, praktijken en rituelen rondom dood en rouw’ ga ik uitvoerig
in op de rol van hedendaagse Creoolse/Afrikaans-Surinaamse bewegingen in de strijd om
en zoektocht naar erkenning, eigenheid en identiteit. Hierbij wordt eveneens stilgestaan bij
de overeenkomsten en verschillen met het oudere Creools (cultuur)nationalisme.
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stoffen (De Ware Tijd 30 juni en 3 juli 2000).7 Evenals de hierboven beschreven
Inheemse verkiezingen in Guatemala neigt Miss Alida zo steeds sterker naar
‘eigenheid’ en onderscheid en vormen de verkiezingen, zoals Banet-Weiser (1999:
2) ons toont, derhalve een bijzonder heldere spiegel van recente politiek-culturele
ontwikkelingen en het verhaal over de Surinaamse ‘natie’ zelf, waarin de zoektocht
naar wortels tegenwoordig een belangrijke plaats inneemt.
De Wan kondre, wan pipel gedachte, die na Suriname's onafhankelijkheid in 1975,
door menig kondreman namelijk met grote geestdrift werd gepropageerd, heeft
vooralsnog weinig tastbare resultaten opgeleverd. Nog steeds wordt Suriname in
navolging van auteurs als Van Lier (1977 [1949]) en Dew (1978) gekarakteriseerd
als een plurale samenleving en kunnen hippere, in zekere zin verbindende labels als
multi-etnisch of multicultureel (e.g. Hoefte 1997; Hoefte & Meel 2001) niet verhullen
dat de Surinaamse nationale cultuur of identiteit een zeer recente en gemankeerde
constructie is, die voortdurend wordt betwist en bevraagd door een bijzonder
heterogene bevolking, die zich bovendien in toenemende mate ingebed en soms
verstrikt voelt in transnationale netwerken en de schaduw van machtigere, omringende
landen (cf. Wilk 1996: 225). Het beeld van de moksi patu legt het daarom regelmatig
af tegen Helmans (1977) aloude beeld van de mozaïek (Van der Pijl 2003: 106),
hetgeen we letterlijk terugzien op de Surinaamse misspodia. Niet alleen representeren
de talloze schoonheidsverklezingen in Suriname (zoals opgesomd in noot 1) de
enorme culturele en etnische diversiteit van het land, maar klaarblijkelijk hebben de
‘eigen’ contests ook meer prioriteit. Naar ik heb vernomen is er enige jaren geen
Miss Suriname-verkiezing geweest en kampt dit evenement, vergeleken met andere
verkiezingen, met een gebrek aan mediaaandacht en publiciteit. Nationalistische
tendensen, zoals Banet-Weiser (1999) inzichtelijk maakt, vertalen zich in Surinaamse
schoonheidsverkiezingen, zeker de laatste jaren, in een sterke voorkeur en liefde
voor de eigen etnische identiteit. Mocht Suriname al getypeerd kunnen worden door
een realiteit of beleid van ‘two nationalisms’, waarin diversiteit wordt gekoesterd en
juist beschouwd als ultiem kenmerk van 's lands nationale identiteit (zie Eriksen
2002; 1998), dan weerspiegelt het fenomeen missverkiezing eerder verscheidenheid
in eenheid, dan eenheid in verscheidenheid. Dit laatste contrasteert sterk met Wilks,
op veel punten vergelijkbare, Belizaanse case, waar het thema van diversiteit tijdens
landelijke contests wordt getransformeerd in eenheid en het lokale ondergeschikt is
aan het nationale (en het nationale aan het

7

De koto gold, et geldt nog steeds overigens, als de ‘traditionele’ kleding waarin een typische
Creoolse (slaven)vrouw zich hulde (zie e.g. Van Putten & Zantinge 1993). Volgens bepaalde
puristen is echter de pangi, de lenden- of omslagdoek die vooral door Marrons nog veel
gedragen wordt, het karakteristieke kledingstuk. De dichteres Celestine Raalte heeft in een
gedicht ‘Miss Alida’ uit haar bundel Ma Awitya (1997) kritiek geuit op de Miss
Alida-varkiezingen. Volgens Raalte dragen strijdbare zwarte vrouwen geen koto, zoals tijdens
de verkiezing, maar een pangi (in Neus-van der Putten 2003: 134-135). Kennelijk heeft de
Miss Alida-organisatie deze kritiek ter harte genomen.
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mondiale...), of zoals Wilk (1996: 225) opmerkt: ‘as the pageant goes on, ethnicity
disappears and nationality asserts itself’.
Een zekere desinteresse voor of weerstand tegen een Miss Suriname als nationaal
icoon is wellicht geworteld in onvrede met een bepaald, hegemonisch
schoonheidsideaal, waaraan velen niet kunnen (of willen) voldoen. Net zoals veel
nationale schoonheidskoninginnen niet kunnen dingen naar een Miss World of Miss
Universe titel, zoals Wilk (1996) al beschreef, zo frustreerde het
cryptoschoonheidsideaal van de Miss Suriname-verkiezing menig potentiële
deelneemster. Zeker in het verleden genoot ‘licht gekleurd’, ‘mix’ of ‘mulat’ de
voorkeur, hetgeen genoeg zegt over de kansen van een groot deel van Suriname's
schoonheden. Overeenkomstig Wu's (1997) observaties en interpretaties ten aanzien
van Miss Chinatown U.S.A. geschiedde emancipatie en erkenning in Suriname
derhalve vooral door en op het ‘eigen’ podium, zoals de wording van de Miss
Alida-verkiezing ons toont. Het Creools (cultuur)nationalisme heeft Alida, en daarmee
de donkere Creoolse vrouw, letterlijk een podium gegeven en zo een stuk zwarte
geschiedenis geschreven. Dit ‘schrijven’ gaat bovenal door, waarbij de verkiezing
zich voortdurend voegt naar tijdgeest of politiek-economische context en niet in de
laatste plaats het toonbeeld is van (her)uitvinding of herwaardering van vermeende
tradities, waarvan bovengenoemde draperie een aardige illustratie vormt. Miss Alida
is hierdoor een uiterst hedendaagse belichaming van overlevering en noviteit, van
traditie en moderniteit, van conventie en inventie (Wagner 1981) en, misschien
ongewild, vertolkster van een bijzonder gecreoliseerde, d.i. hybride identiteit. Dit
laatste kan het duidelijkst getoond worden door een beknopte weergave van de
belangrijkste criteria en elementen uit de zo populaire Miss Alida-show.
In de recente publicatie Met eigen ogen: een hedendaagse kijk op de Surinaamse
slavernij (Accord & Jurna 2003) ontmoeten we Margo Kramp, de initiator van de
Miss Alida-verkiezing in Suriname. Ze verkondigt het Alidaverhaal zoals we het aan
het begin van deze paragraaf hebben kunnen lezen. Omdat Alida, binnen deze
vertelling, zoveel wreedheid overleefde staat zij nu model voor het
doorzettingsvermogen en de kracht van de Afrikaans-Surinaamse vrouw, aldus
Kramp. De verkiezing gaat daarom om veel meer dan louter uiterlijke schoonheid.
De deelneemsters vervullen een voorbeeldfunctie en daarom gelden strenge
deelnamecriteria. Zo mag een schoolmeisje niet zwanger zijn of reeds een kind
hebben. Verder gelden opleiding, zelfstandigheid en een ‘puur’ uiterlijk als belangrijke
maatstaven in de Miss Alida verkiezing.8 In de aanloop naar de Miss Alida-verkiezing
2003 zei Margo Kramp zelfs een nog strengere selectie te zullen gaan houden om
‘jonge vrouwen die weten wie ze zijn en wat ze willen op het podium te krijgen’ (De
Ware Tijd

8

Aldus recensent Matthijs Blonk (www.thijs.scarlet.nl/paginas/Slavernij.htm, geraadpleegd
januari 2005).
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3 maart 2003). Het moge duidelijk zijn dat strijdbaarheid en waardigheid belangrijke
eigenschappen zijn in de strijd om de Miss Alida-titel. In alle vertogen rondom de
verkiezing geldt Alida als voorbeeld en symbool en dan niet alleen voor ‘de trotse
slavin’, maar ook voor de ‘moderne, geëmancipeerde Creoolse vrouw’, die
eigenwaarde op verschillende fronten hoog in het vaandel heeft of zou moeten hebben
(zie e.g. ook Wekker 1994). Naast de ‘traditie’ die de deelneemsters zo goed mogelijk
dienen uit te dragen teneinde de ‘Creoolse cultuur’ te representeren, richt de verkiezing
zich daarom ook op hedendaagse politieke en maatschappelijke kwesties en debatten
om te peilen in hoeverre de moderne Alida (verbaal en intellectueel) haar mannetje
staat. Een Alida-show valt hierdoor uiteen in verschillende onderdelen of rondes. Zo
richt het evenement zich op ‘authenticiteit’ hetgeen naar voren komt in een opkomst
en dansen in de ‘traditionele’ koto (en pangi), waaraan vaak nog andere typische
Creoolse elementen zijn toegevoegd als een pijp of alanyatiki, en wordt de kennis
van de orale traditie, met name het gebruik van de nog steeds veelgebruikte
zegswijzen, de odo, beoordeeld. Spreekvaardigheid is sowieso een belangrijk
onderdeel van de uitverkiezing en hier komen overlevering en moderniteit veelal
samen. Zo stond er voor Miss Alida 2003 een speech over ‘Afro-Surinaamse
vrijheidsstrijders of slavenhelden’ op het program (De Ware Tijd 3 maart 2003),
maar ook een thema als ‘Communicatie, hoe gaan wij ermee om?’ kan verplicht
onderwerp van een voordracht zijn (Miss Alida 2000). De avondkledingronde (na
de verkiezing van 2000 niet voorgoed uit zwang geraakt) is vervolgens een
vingerwijzing naar de hedendaagse, chique meid (of buigt ze nu voor zogenaamde
hegemonische criteria?). Zo volgen kennismakings-, vragen-, talenten- en
verschillende kledingrondes elkaar op in een avondvullend programma waarin de
‘Creoolse cultuur’ gevierd wordt. Het uren durende evenement wordt daarbij
regelmatig onderbroken door optredens van muziek- en dansgroepen en andere
podiumkunstenaars, die eveneens hedendaagse kunstvormen afwisselen met
bijvoorbeeld een ‘echte Alida-act compleet met winti-poku en pemba’ (De Ware
Tijd 3 juli 2000). Opmerkelijk hierbij is dat het programma de laatste jaren steeds
meer ruimte biedt aan de ‘representatie van de Marroncultuur’, waar bepaalde Creolen
in toenemende mate hun wortels en verwantschap lijken te zoeken of zich mee willen
identificeren. Zo wordt het podium bijvoorbeeld steeds vaker gereserveerd voor
Marronmuziek en dans, kreeg de bekende Aukaans-Saramakaanse sociologe en
artieste Louise Wondel een opvallende plek voor een voordracht in het Aukaans
(Miss Alida 2000) en was er tijdens Miss Alida 2003 na de openingsceremonie een
speech (op band) door de Aukaanse granman Gazon Matodja. Na de onthulling,
uiteindelijk, van de nieuwe Miss Alida zal zij vervolgens gesprek van de dag zijn en
vult ze menig krantenpagina. Naast de immer terugkerende kritiek op de chaotische
organisatie, blijken dan toch vooral de maatstaven voor een ‘puur uiterlijk onderwerp
van discussie te zijn.
‘Beauty is more than skin deep’ ontdekte Teilhet-Fisk (1996) al snel in haar
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studie naar de Miss Heilala Beauty Pageant in het Polynesische Koninkrijk Tonga.
Dat is ook precies wat ik met het verhaal over de Surinaamse schoonheidsverkiezingen
wil tonen en bijvoorbeeld de organisatrice van de Miss Alida verkiezingen, Margot
Kramp, met klem benadrukt. Dit wil echter niet zeggen dat schoonheid er niet toe
doet, integendeel. ‘Puur’ uiterlijk, wat dat dan ook moge wezen, is zelfs een criterium
voor een goede Miss Alida. Dat er dan weldegelijk over smaak, in dit geval uiterlijk
en wat mooi of aantrekkelijk is, valt te twisten, bleek onder meer na de bekendmaking
van Miss Alida 1999. Ik verbleef op dat moment voor veldwerk in Paramaribo en
had bij een bevriende Creoolse familie de verkiezing op televisie gevolgd. De
uiteindelijke onthulling vormde een deceptie voor zo ongeveer het gehele
kijkerspubliek aldaar. Hoewel de winnares geroemd werd om haar podiumtalent,
werd haar de titel desalniettemin misgund. Ze kon geen ‘echte Alida’ zijn, omdat
zoals de heer des huizes uitriep: ‘A meid no mooi, a mangri!’ De miss werd te mager
bevonden en dat paste, gezien de instemmende geluiden van andere ‘deskundigen’,
niet bij het beeld van Alida. Ook haar wat lichtere huid riep een zekere afkeuring op
- ‘Na wan moksi, a no wan Krioro wenke’ - waaruit wellicht blijkt dat Alida vele
kleuren kan hebben (Stedman (1987 [1799]) spreekt in zijn versie van het Alidaverhaal
van een ‘mulattenmeisje’), maar niet teveel verschillend bloed door haar aderen mag
hebben stromen. Net zoals in Wilks (1996) beschrijvingen van contests in Belize
zien we dat in dit geval een ‘lokale’ (geëmancipeerde) standaard van schoonheid
prevaleert: stevige billen, flinke heupen en niet té lichtgekleurd (daar bestaat al een
ander misspodium voor). Verkiezingen na 1999 lieten vervolgens weer hele andere
winnaressen zien, waaronder een Alida van Saramakaans-Creoolse afkomst. Het is
echter de vraag in hoeverre lokale voorkeuren, in een nog immer durende strijd voor
respect en zelfidentiteit, zullen standhouden, met name onder een generatie jongeren
die in toenemende mate gevoed wordt door mondiale (media)stromen welke zicht
bieden op kosmopolitische levensstijlen, uiterlijkheden en identiteiten.9 Zullen we
een verschuiving zien naar zogenaamde ‘westerse idealen’ of juist, als tegenreactie,
een nog nadrukkelijker onderstrepen van de ‘eigen’ identiteit en schoonheid?
Laatstgenoemde ontwikkeling is niet onwaarschijnlijk, afgaande op allerhande
Afrikaans-Surinaamse back-to-the-roots-achtige expressies en bepaalde
anti-mondialiseringstendensen wereldwijd, zoals bijvoorbeeld in Uganda, waar met
name een nieuwe middenklasse zoekt naar een ‘eigen schoonheidsideaal, naar vlees
op de botten’ (Broere 2003: 15). Vooralsnog lijkt ook de balans in Suriname

9

Bovendien worden etnische classificaties en identificaties wellicht minder belangrijk (doch
tegelijkertijd complexer) juist door een groeiend aantal ‘post-etnische’ of moksi Surinamers.
Processen als individualisering, secularisering en mondialisering kunnen bovendien bijdragen
aan het afnemende belang van zogenaamde etnische netwerken en de groei van gemengde
relaties. De ‘etnische anomalieën’ of ‘liminale categorieën’ (Eriksen 2002: 173) die hier het
gevolg van zijn, kunnen zowel de rol van cultural broker hebben of oneerbiedig als ‘restgroep’
beschouwd worden, hetgeen net zo vaak positieve als negatieve connotaties oproept (cf.
Eriksen 1998; Eriksen 2001).
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uit te slaan naar een ‘eigen’ fiere Alida die haar Afrikaanse achtergrond,
slavenverleden en trots nier verloochent door concessies te doen aan het
homogeniserend cultuurimperialisme van de laatmoderniteit (cf. Wilk 1996).10 Sterker
nog, in navolging van Alida vinden we sinds halverwege de jaren negentig een hele
reeks nieuwe contests, die voor een groot deel geïnitieerd zijn door jonge Marrons
- op zoek naar erkenning en positieve beeldvorming in een niet zelden vijandige
omgeving, gepreoccupeerd met de presentatie van het zelf en ‘Marronidentiteit’.

Over-leven in foto en de presentatie van Marronidentiteit
Daar waar Creolen zich tegenwoordig steeds vaker cultureel en etnisch neigen te
identificeren met Marrons, lijken deze laatsten hier weinig behoefte aan te hebben.
Ook de met Creolen gedeelde ‘Afrikaanse wortels’ worden op bijzonder reflexieve
en kritische wijze benaderd en spelen veelal een geringe rol in deconstructie van
etnische identiteit. De reïficatie van de Afrikaanse achtergrond in identificatie van
Marrons vindt, cynisch genoeg, vooral plaats in en door verschillende (Creoolse)
buitenstaandervertogen. Zo is de leus ‘ontdek een stukje authentiek Afrika in het
Amazonewoud’ buitengewoon geliefd binnen Suriname's groeiende toerisme industrie.
Lotsverbondenheid of verwantschap met Creolen en het idee van een gezamenlijke,
historische strijd spelen, anders gezegd, niet of nauwelijks een rol in de (re)presentaties
en identificaties van vele Marrons. Er is zelfs eerder sprake van irritatie en animositeit.
Nog steeds zijn er Bosnegers die een zekere minachting hebben voor Creolen die,
‘laf en te koop’, nooit zijn weggevlucht en zelfs de wapens tegen hen hebben opgepakt
(Jansen van Galen 2001: 60). Bovendien roept het vaak grote wrevel op wanneer
Marrons onderdeel gemaakt worden van Creoolse trauma's, die het gevolg zouden
zijn van de slaventijd (zie Pakosie 2001). Temeer omdat Creolen wel pronken met
de heldendaden van de Marrons en deze als instrument inzetten in de eigen
identiteitspolitiek, maar Bosnegers zich in het dagelijks leven keer op keer verraden,
miskend en achtergesteld voelen door Creolen en ‘hun’ stigmatiserende houding en
beleid (Pakosie 2001; Bilby 2001). Deze verstoorde relatie kan terugvertaald worden
naar de periode van slavernij en vervolgens tal van recentere gebeurtenissen, als de
perikelen rondom Suriname's onafhankelijkheid, de binnenlandse oorlog, de moeizame
wederopbouw die hierop volgde, tot en met de huidige marginale positie van Marrons
zowel in het binnenland als Paramaribo, foto.

10

Een bijzondere bijwerking kan echter wel zijn dat een sterke nadruk op ‘traditie’ en
‘authenticiteit’ een zeker folkloristisch, exotisch beeld bij buitenstaanders kan oproepen,
waarmee de Alida verkiezing ook, gewenst of ongewenst, een commerciële, toeristische zaak
zou kunnen gaan dienen en bijvoorbeeld haar emancipatoire doel voorbijschiet, hetgeen de
Miss Chinatown U.S. A Beauty Pageant op een gegeven moment overkwam (zie Wu 1997).
De Amerikaanse webstek http://jetsettersmagazine.com (‘worldwide travel adventure
destinations’) heeft al een link naar Suriname, waar uitvoerig stilgestaan wordt bij de Miss
Alida-verkiezing (‘Ms. Alida Pageant, Free At Last in Suriname’). Er zullen ongetwijfeld
meer van dit soort toeristische links bestaan.
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Met de immer voortdurende, al dan niet lijdelijke, migratie van met name jonge
Marrons naar foto komen de interetnische verhoudingen nog meer onder druk te
staan. Marrons zijn in toenemende mate slachtoffer van onder meer Creoolse
vooroordelen over hun mogelijke aandeel in de toename en verharding van de
stedelijke criminaliteit. Marrons staan grosso modo op de onderste treden van de
sociaal-economische ladder, voelen zich vaak relatief kansloos en hebben te maken
met of ervaren, zeker binnen Paramaribo, een bijzonder hardnekkige discriminatie.
Zo'n tien jaar geleden was dit voor een groep Marronjongeren reden om actie te
ondernemen. De jongeren maakten zich zorgen over het stigma dat op hen rustte als
gevolg van de enorme hoeveelheid negatieve publiciteit die werd gegeven aan een
betrekkelijk kleine groep criminelen afkomstig uit het binnenland (De Ware Tijd 9
oktober 1999). Om bij te dragen aan een positieve beeldvorming van Marrons besloten
ze onder meer om een schoonheidsverkiezing te organiseren. Zo werd de Sa Ameva
Contest geboren, die inmiddels is uitgegroeid tot een van de populairste ‘culturele
shows’ in Paramaribo en daarom moet worden ondergebracht in de grootste overdekte
locatie die foto rijk is, de Anthony Nesty Sporthal. Na dit initiatief volgden nog vele
andere verkiezingen, waarvan de Miss Sa Ndyuka Uma, de Lowe Uma Pansu Pangi
Contest, het Banamba Contest en Samaawina (te Moengo, Marowijne) waarschijnlijk
de bekendste zijn (zie verder noot 1). Al deze verkiezingen hebben gemeen dat ze
ontgeven worden door een behoorlijk essentialistische retoriek, terwijl ze in
doelstelling en uitvoering een hoge mate van flexibiliteit kennen en een instrumenteel,
processueel karakter hebben (cf. Appiah & Gates 1995: 436; Baumann 1999). De
jonge, verstedelijkte Marrons weten, met andere woorden, zeer behendig gereïficeerde,
‘traditionele’ binnenlandse cultuurelementen in te zetten om met hedendaagse, urbane
maatschappelijke problemen om te gaan en daarmee hun identiteit vorm te geven.
Dit blijkt zowel uit de manier van praten als handelen inzake de (re)presentatie van
‘Marronidentiteit’, hetgeen door de antropoloog Baumann (1999) geduid wordt met
het begrip duaal discursieve competentie, ofwel de bekwaamheid om op verschillende
wijzen uiting en vorm te geven aan zoiets als etniciteit of culturele identiteit. Een
korte beschouwing van met name de Sa Ameva verkiezing zal wat licht werpen op
deze dynamiek rondom de misspodia van Marrons.
De Sa Ameva Contest wordt, sinds 1995, elk jaar in de tweede week van oktober
georganiseerd ter herdenking van het eerste officiële vredesverdrag dat werd gesloten
tussen de overheid en de Aukaners op tien oktober 1760. Zoals gezegd werd deze
verkiezing onder meer geïnitieerd om Marrons in Paramaribo eens in een wat beter
daglicht te stellen. De naam Ameva is afgeleid uit de Aukaanse komantitaal en
betekent zoiets als respectabele vrouw. En dat is dan ook precies wat de jongeren op
hun eigen podium door het lichaam en de performance van Marronvrouwen willen
afdwingen: respect. Daarbij is de verkiezing ook bedoeld, zoals de journaliste Elvira
Rijsdijk het
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omschrijft, ‘als bijdrage aan de vorming [...] van Marronjongeren die in de stad
opgroeien en om de maatschappelijke integratie te bevorderen’ (De Ware Tijd 9
oktober 1999). Participatie van verschillende Marrongroeperingen die zich in
Paramaribo bevinden, wordt daarbij nadrukkelijk nagestreefd (in tegenstelling tot
sommige andere Marronverkiezingen die een meer tribaal karakter hebben). Net
zoals de Miss Alida-verkiezing bestaat de Sa Ameva Contest uit een mengeling van
onderdelen, waarbij Sa Ameva een welgeschapen uiterlijk moet hebben, kennis van
‘traditionele’ waarden, normen en gebruiken dient te bezitten en zich op een
verstandige manier kan uitlaten over actuele vraagstukken die zowel het binnenland
als de stadscultuur betreffen. In dit laatste geval komen kwesties aan de orde die
uiteenlopen van traditioneel gezag, polygynie, overspel, tienerzwangerschap,
anticonceptie, traditionele seksuele hygiëne, busidresi (kruidengeneeskunde) tot
drugsgebruik. In dit alles ligt hoe dan ook de nadruk op het uitdragen van de
zogenoemde ‘Bosnegercultuur’ en haar ‘traditionele waarden’. De deelneemsters
moeren verder onder meer een fosten ondrofeni tori (overleveringsverhaal) vertellen
over het dorp waaruit ze afkomstig zijn en hun kunde vertonen op het gebied van
specifieke zang- en dansstijlen. Ook in de presentatie van schoonheid staan
zogenaamde Marronmaatstaven centraal, waarbij de manier van praten, groeten,
mooi lopen en staan (met de benen ietsje gespreid en de knieën naar achter gebogen),
borduren en dragen van een pangi bijzondere aandacht krijgen. Ook dit evenement
wordt opgeluisterd door zang- en dansgroepen, waarbij de dames in een decor
gesitueerd worden dat niet zozeer een indruk geeft van hun stadse levensstijl, maar
eerder een nogal statisch, folkloristisch beeld schept van ‘hun’ dorpen diep in het
binnenland: Aukaanse tembe (beschilderd houtsnijwerk), palmbladerdakjes en bankjes
van houtsnijwerk. In het tonen van bepaalde domestieke vaardigheden, als met een
houten schaal op het hoofd lopen, cassave raspen en in de matapi doen, rijst stampen
en potten tot glimmends toe schuren, wordt de ‘Bosnegercultuur’ nog meer vastgezet
in een aantal stereotype beelden en praktijken. Door hergebruik van dit soort identity
markers is het instrumentalistische doel, namelijk respect afdwingen, wellicht bereikt
(toeschouwers zijn onder de indruk van zoveel ‘traditie’), maar het is natuurlijk de
vraag in hoeverre de jonge deelneemsters zich nog van dit soort taken kwijten in de
stedelijke context van foto.
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Het zou kunnen dat met dit alles eerder een ander doel van veel Marronverkiezingen
gerealiseerd wordt dan dat van maatschappelijke erkenning, integratie en positieve
beeldvorming, namelijk om Marronjongeren ‘bewust te maken van hun culturele
identiteit en die als zodanig te koesteren’, opdat zij, in de woorden van Sa Maawina
organisator August Bado, ‘niet door westerse invloed vervreemd raken van hun eigen
gebruiken en gewoontes’ (De Ware Tijd 28 november en 4 december 2004). Zo wordt
‘traditionele Bosnegercul-
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tuur’, door herontdekking en -waardering, op een bijzonder hedendaags podium
eigen gemaakt en weer verder uitgedragen, hetgeen Sa Ameva 1999, Merlain
Nooitmeer, aan den lijve heeft ondervonden: ‘Het was een leerrijke ervaring [...ik
heb] veel dingen over mijn cultuur, die ik nog niet wist, geleerd. Ik ben ze gaan
ontdekken en meer gaan waarderen’ (De West 16 oktober 1999).

Tot besluit
Studies naar diverse beauty pageants, zoals die in Cohen, Wilk & Stoeltje (1996),
benadrukken in toenemende mate het belang van misspodia in het zichtbaar en
toegankelijk maken van (lokale) identiteiten en culturen, waarmee de ‘eigen kleur’
bekend en erkend kan worden. Hierbij is eveneens aandacht voor de wijze waarop
lokale idealen en praktijken zich voegen naar of juist verwijderen van hegemonische
mondiale, met name westerse voorschriften en beelden. In Suriname zien we op dit
moment een duidelijke, trotse voorkeur voor de (re)presentatie van ‘eigen’ schoonheid
en identiteit, hetgeen de enorme explosie van verschillende missverkiezingen
verklaart. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wilks (1996) beschrijving van Belizaanse
pageants is hierbij het nationale ondergeschikt aan het locale of etnische. We zouden
van een etnisch of cultureel schoonheidsnationalisme kunnen spreken, dat in de
uitvoering op het podium treffend voldoet aan de kenmerken van Banet-Weisers
(1999) civic ritual. Miss Alida, Sa Ameva en andere verkiezingen construeren een
specifieke imagined community, waarmee en waardoor een bepaald publiek verhalen
aan zichzelf over zichzelf kan vertellen. Hiermee zijn niet zelden ook ‘hogere’
maatschappelijke of politieke doelen gemoeid. Zo is Miss Alida sterk verbonden met
de Creoolse wens van culturele erkenning en zetten verschillende Marronverkiezingen
in op maatschappelijke integratie, respect en positieve beeldvorming. Het is de vraag
in hoeverre deze doelen door de presentatie van vrouwelijke schoonheid (die verder
reikt dan uiterlijkheid en lichamelijkheid) kunnen worden bereikt. Studies naar
bijvoorbeeld inheemse verkiezingen in Midden-Amerika wijzen op de emancipatoire
functie die de contests kunnen hebben voor ‘minderheden’ binnen sterk gesegregeerde
samenlevingen en ook binnen de Surinaamse context hebben de
schoonheidskoninginnen in zekere zin een bevrijdende, taboedoorbrekende rol
(gehad).
Het té opzichtig etaleren van eigenheid en onderstrepen van onderscheid kan echter
ook leiden tot een folkloristisch, exotisch verschilmulticulturalisme (Eriksen 2003;
Grifioen & Tennekens 2003) of red boots parading (Baumann 1999), waar Wu
(1997) onder meer in haar analyse van de Miss Chinatown U.S.A. op wijst. Dit laatste
stuit binnen de Surinaamse samenleving ook op weerstand, zoals blijkt uit een cynisch
commentaar in het dagblad De West (5 juni 2004): ‘Wanneer worden wij Surinamers?
[...] Als [kinderen] naar school gaan hebben [ze] allemaal hetzelfde uniform aan en
genieten identiek onderwijs. Als ze tiener worden springen allerlei kortzichtige
halfwas mensen
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op ze, om een gekunstelde culturele verfbeurt aan te brengen. Plotseling zijn ze geen
aspirant-Surinamertjes meer, maar krijgen een zogenaamde culturele kwastbeurt.
Sommigen weten de inbreuk op de persoonlijke identiteit te weerstaan. Anderen gaan
met een glimlach door de knieën. Zo zullen we meemaken dat wij vandaag komen
te zitten met een nieuwe Miss Hindustani en niet met een Miss Suriname.
Universalisten als wij in alle bekrompenheid zijn. Zo zullen wij rond de maand juli
mogen ervaren dat er een Miss Alida wordt gekozen en even later een Miss Jowito.
Amazone Miss niet te vergeten. In het verschiet ligt misschien een Miss Tjang Kai
Tjek of Miss Mao Haw Mau [...]’. Ook op verschillende discussiesites wordt verhit
gesproken over dit gebrek aan universalisme en eenheid: ‘Over hokken gesproken!
In Suriname hebben we: Miss hindustani, miss jawa, miss amazone, miss alida, miss
marron [...] Maarrrrrr al jaren, geen Miss Suriname!!! Apartheid in puurste vorm!!!’.11
De toekomst zal moeten uitwijzen of deze weerstand sterk genoeg zal zijn en
bijvoorbeeld leidt tot een herwaardering van Miss Suriname of dat de wens zich te
onderscheiden en erkend te voelen onverminderd doorzet. Het groeiend aantal
moksi-Surinamers zal dan op zoek moeten gaan naar een eigen podium, ofschoon
het aloude proces van creolisering ook nu al leidt tot allerlei ‘hybride koninginnen’,
zoals de hierboven genoemde Saramakaans-Creoolse Alida. Bovendien laat een
andere Surinaamse verkiezing, de Misi Para Contest, zien dat wél alle
bevolkingsgroepen vertegenwoordigd kunnen zijn, waardoor het evenement direct
werd gebombardeerd tot ‘multiculturele miss verkiezing’ (De Ware Tijd 4 en 18
september 2001).
Wat het bovenstaande, tenslotte, vooral inzichtelijk maakt, is dat processen van
in- en uitsluiting en het bekennen of ontkennen van kleur belangrijke factoren zijn
in de constructie van schoonheid en etnisch-culturele identiteit. Een groot dilemma
schuilt daarbij in de paradoxale zoektocht naar een icoon van uniforme, eenduidige
identiteit, zonder tegelijkertijd verschil en diversiteit te negeren (cf. Banet-Weiser
1999: 207-208). Dit laatste wordt bovendien extra gecompliceerd door de zogenaamde
universele pretenties van het fenomeen missverkiezing, dat in niet weinig
samenlevingen als een klassiek geval van cultureel imperialisme wordt beschouwd:
een vreemd, geïmporteerd instituut dat westerse (‘objectieve’) vormen van seksualiteit
en schoonheidsidealen oplegt (Wilk 1996: 230-231). De schoonheidskoninginnen,
waar het toch uiteindelijk allemaal om draait, kunnen echter niet louter als slachtoffers
hiervan gepresenteerd worden, noch zijn zij te beschouwen als totaal vrij handelende
actoren (cf. Banet-Weiser 1999: 23). Hiermee zijn missverkiezingen, ook de
Surinaamse, een prachtig voorbeeld van processen als ‘glokalisering’ en
reterritorialisering: het buitenlandse, gemondialiseerde instituut beauty paegantry
wordt uit zijn oorspronkelijke context getild en lokaal gemaakt; het wordt aangepast
aan en ingebed in een ander systeem,

11

Zie www.suriname.nl/discus 19 juni 2004 (geraadpleegd januari 2005).
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waar andere idealen, voorkeuren en praktijken gelden. Wilk (1996: 230) onderschrijft
dit gegeven, maar besluit zijn studie evenwel met een wat pessimistische boodschap:
‘The continuing lesson is that the local is subordinated to the national, and the national
to the global’. De Surinaamse Miss Alida, Sa Ameva en hun collega-koninginnen
laten zien dat deze logica (deels) omkeerbaar is. Hiermee zijn ze sterke iconen van
een bijzonder hedendaagse strijd.
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Deborah de Rooij
‘Ze is mooi, maar zwart’
De relatie tussen schoonheid en huidskleur bij Afro-Surinaamse
jonge vrouwen
Het uiterlijk is het meest zichtbare deel van iemands identiteit. Mensen beoordelen
elkaar op basis van het uiterlijk en schoonheid speelt hierbij een aparte rol. De manier
waarop mensen hun uiterlijk waarderen heeft sterk te maken met culturele
ideaalbeelden die in een bepaalde maatschappij gangbaar zijn. Schoonheidsidealen
zijn daarom afhankelijk van de context, ze staan niet vast, maar zijn sociaal
geconstrueerd. Schoonheidsbeleving kan worden gezien als de manier waarop iemand
het lichaam waardeert in vergelijking met de culturele ideaalbeelden in een bepaalde
maatschappelijke context. In Nederland en de westerse wereld bijvoorbeeld is wit
de schoonheidsnorm, het culturele ideaalbeeld. Vrouwen worden op basis van deze
witte schoonheidsnorm beoordeeld.
In mijn onderzoek naar schoonheid bij Afro-Surinaamse jonge vrouwen in
Nederland heb ik gekeken naar de relatie tussen etnische identiteit en schoonheid.
Bij schoonheidsbeleving spelen een aantal aspecten een belangrijke rol. Te denken
valt aan haar, lichaamsgewicht, lengte er cetera. Ik heb met name gelet op de invloed
van het haar, de huidskleur en het lichaam bij de schoonheidsbeleving van
Afro-Surinaamse jonge vrouwen. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat meisjes
positief staan ten opzichte van hun uiterlijk en dat hun etnische achtergrond daar in
een belangrijke mate aan bijdraagt. Vanuit hun socialisatie binnen de Afro-Surinaamse
gemeenschap leren zij hun lichaam te koesteren en een positief lichaamsbeeld te
ontwikkelen. Afro-Surinaamse vrouwen uit hun directe omgeving spelen een
belangrijke rol bij hun schoonheidsbeleving en -waardering. Schoonheid wordt bij
hen niet alleen gedefinieerd in termen van lengte en lichaamsgewicht. Houding,
uitstraling en er verzorgd uitzien spelen een zeer belangrijke rol bij hun
schoonheidswaardering.
In dit artikel zal ik mij concentreren op de betekenis van huidskleur bij hun
schoonheidsbeleving. Ik zal hierbij antwoord geven op de vraag hoe huidskleur het
schoonheidsbeeld van de respondenten construeert. Eerst zal ik het begrip etnische
identiteit kort uiteenzetten. Vervolgens zal ik aandacht besteden aan de historische
context waarin constructen over ‘ras’ en huidskleur bepalend zijn geweest voor
ontstaan van het westerse schoonheidsideaal. Vervolgens zal ik met behulp van mijn
eigen onderzoeksresultaten aangeven hoe huidskleur de schoonheidsbeleving van
Afro-Surinaamse jonge vrouwen bepaalt.
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Voor mijn onderzoek heb ik zestien jonge Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland
in de leeftijd van 14-21 jaar geïnterviewd. Ik heb meisjes uit mijn directe
werkomgeving (middelbaar beroepsonderwijs) benaderd en via hen en collega's ben
ik in contact gekomen met andere respondenten. Voor de interviews heb ik
voorgestructureerde open vragen geformuleerd. Ik heb daarnaast gebruik gemaakt
van beeldmateriaal. Aan het begin van het interview heb ik de respondenten een
vragenlijst laten invullen, waarop zij hun mening over hun uiterlijk konden aangeven.
Daarna heb ik wat algemene vragen gesteld over opleiding, etnische achtergrond,
vriendenkring en populaire media. Vervolgens ben ik dieper ingegaan op hun mening
en persoonlijke beleving ten aanzien van uiterlijk en schoonheidsidealen. Ik heb er
bewust voor gekozen op verschillende manieren informatie te verzamelen. De reden
was dat ik mijn rol als zwarte onderzoekster wilde neutraliseren en het risico van
sociaal wenselijke antwoorden zoveel mogelijk wilde beperken.

Jongeren en etnische identiteit
Veel onderzoeken over allochtone jongeren gaan uit van problemen die zij
veroorzaken of ondervinden in de maatschappij. Ook in de media worden allochtone
jongeren op een negatieve manier onder de aandacht gebracht. Te denken valt aan
Antilliaanse jongeren en drugshandel, Marokkaanse jongens en kleine criminaliteit
maar ook de aandacht voor het dragen van hoofddoekjes van moslimmeisjes en
tienerzwangerschap onder Surinaamse meisjes valt onder het problematiseren van
allochtone jongeren. De negatieve beeldvorming werkt niet alleen stigmatiserend,
maar het lijkt hierdoor alsof er geen plaats is voor positieve beelden. Omdat de
problemen die zij hebben in direct verband worden gebracht met etniciteit, wordt
deze negatief belicht.
Etnische identiteit is een sociale identiteit met als belangrijk kenmerk dat men
gelooft in een gemeenschappelijke afstamming, geschiedenis en cultuur. Vooral het
geloof in een gemeenschappelijke achtergrond en afstamming maakt dat etnische
identiteit verschilt van andere identiteiten. Het gaat daarbij niet om objectieve raciale
verschillen, maar om de inhoud en betekenis die mensen aan die verschillen geven;
het veronderstelt zowel een ‘wij’ als een ‘zij’ (Vermeulen 1984, Verkuyten 1999).
Het denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’ staat steeds vaker ter discussie. In de praktijk
wordt het ‘wij’ toegekend aan de dominante groep. Dit wij (autochtoon) wordt
geassocieerd met positieve eigenschappen zoals rationeel, betrouwbaar, ontwikkeld
en is de vanzelfsprekende norm waar het ‘zij’ (allochtonen) zich aan moeten aanpassen
(Essed 1994: 78).
Bij jongeren is etnische identiteit gebaseerd op exploitatie en eigen creatie. Etnische
identiteit wordt bij hen gebruikt als een middel, een hulpbron om hun gevoelens ten
aanzien van zelfwaardering en het uiterlijk vorm te geven. Sterker nog dan bij
volwassen is etnische identificatie bij jongeren niet eenduidig, en definiëren jongeren
zichzelf in termen van meervoudige identiteiten. Jongeren gebruiken het uiterlijk om
hun identiteit mee uit te dragen
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en gevoelens over het uiterlijk spelen bij hen een heel belangrijke rol bij de
zelfwaardering (Verkuyten 1999).

Onderzoek naar het uiterlijk
De aandacht voor het lichaam en lichaamsbeleving binnen de sociale wetenschappen
is vrij nieuw, en er zijn nog maar relatief weinig sociologische studies te vinden naar
de betekenis van het uiterlijk. Schoonheid wordt beschouwd als een subjectief begrip,
een kwestie van individuele smaak of cultuur (Etcoff 999: 27). Bovendien wordt
schoonheid gezien als een vrouwenzaak en vrouwendeugd. Onze perceptie van het
vrouwenlichaam in het westen wordt grotendeels bepaald door de biologische
wetenschappen. Door de toegenomen biologische kennis ontdekte men steeds meer
verschillen tussen het vrouwen- en mannenlichaam. Tegelijkertijd met het ontdekken
van de biologische sekseverschillen werden deze verbonden met de plaats die mannen
en vrouwen kregen toegewezen in de maatschappij (Brouns 1993)
Onder invloed van het feminisme werd deze, vanuit de biologische wetenschappen
gelegitimeerde zwakkere maatschappelijke positie van vrouwen aan de kaak gesteld.
De nadruk verschoof van biologische eigenschappen naar de culturele betekenissen
van het vrouwenlichaam. Het begrip gender werd geïntroduceerd om het verschil
tussen het biologische en culturele vrouwenlichaam aan te geven. Gender is een
sociale en culturele constructie en verbonden met macht en sociale ordening (Brouns
1995: 3). Vanuit de zwarte vrouwenbeweging is er kritiek geuit op het dualistische
en etnocentrische denkkader van het witte feminisme. Zij hebben gewezen op de
etnocentrische denktradities binnen het witte feminisme (Pattynama 1995: 216).
Dankzij zwarte feministen als Bell Hooks is er in het genderdebat een nuancering
aangebracht, en is er meer aandacht voor de formulering van alternatieve identiteiten
(Captain & Ghorashi 2001: 163).
Onderzoek naar etniciteit en schoonheid is in Nederland een (nog) onontgonnen
terrein. Voor mijn onderzoek heb ik merendeels gebruikt gemaakt van Amerikaanse
en Britse literatuur. In deze bijdrage ga ik uit van kruispuntdenken. Het impliceert
dat een ieder in steeds wisselende posities te maken heeft met de machtsprocessen
van gender, etniciteit, klasse, seksualiteit en nationaliteit (Wekker & Lutz 2001: 17;
Lutz 2002: 12). Kruispuntdenken impliceert dat er niet wordt gedacht in binaire,
hiërarchische categorieën die steeds opnieuw uitsluiting produceren, zoals wij/zij,
man/vrouw, autochtoon/allochtoon (Wekker & Lutz 2001: 41). Het eerste resultaat
van kruispuntdenken is de inrersectionele theorie die uitgaat van de wederzijdse
beïnvloeding van gender en etniciteit. Intersectionele theorie is een instrument
waarmee de invloed van gender en etniciteit op iemands maatschappelijke positie
kan worden geanalyseerd. Binnen de intersectionele theorie heeft gender ook
betrekking op mannen en etniciteit ook betrekking op witten. Genderidentiteiten en
-relaties dringen ook door tot culturele verschillen en sociale ongelijkheden, en
daarmee ook tot de etnische manifestaties ervan (Van Santen &
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Schilder 1995: 133). De cultureel bepaalde beelden over vrouwelijke schoonheid
bijvoorbeeld staan in directe relatie tot de positie die vrouwen in een cultuur innemen.
Visies op schoonheid staan niet op zichzelf, maar verhouden zich tot betekenissen
van het lichaam. Dit betekent dat wederzijdse machtsverhoudingen tussen gender,
etniciteit en sekse de manier bepalen waarop het vrouwenlichaam wordt
gerepresenteerd en beleefd. De voorkeur voor een lichte huid bij vrouwen is daar
een voorbeeld van. Bij de voorkeur voor een lichte huid treft de macht van gender
en etniciteit (Wekker & Lutz 2001: 35) witte en zwarte vrouwen op een andere
manier. Witte vrouwen hoeven niet te worstelen met negatieve stereotypen van de
donkere huid, en verkeren daardoor in een sterkere machtspositie ten opzichte van
zwarte vrouwen. De intersectionele theorie is zeer bruikbaar om te onderzoeken hoe
gender en etniciteit in steeds wisselende posities het schoonheidsbeeld van de
respondenten bepalen.

Witte en zwarte schoonheidsidealen
Het huidige, westerse schoonheidsideaal wordt gekenmerkt door de voorkeur voor
een symmetrisch gezicht, een blanke huid, blonde haren en een lang en slank lichaam.
Sinds het begin van de twintigste eeuw is lichaamsgewicht een steeds belangrijkere
rol gaan spelen. Dun wordt in de postmoderne tijd niet alleen geassocieerd met
schoonheid, maar ook met maatschappelijk succes. In de postmoderne tijd wordt
schoonheid gewaardeerd als een zelfstandige dimensie, en is het uiterlijk een
belangrijke kwaliteit geworden die mede bepaalt wie iemand is. Wat wel of niet mooi
wordt gevonden hangt af van de historische en sociale context. Binnen de sociale
contexten dragen constructen over ‘ras’, gender, etniciteit en leeftijd bij aan de manier
waarop een individu zijn of haar lichaam waarneemt (Davis 2001: 15). De manier
waarop het individu schoonheid van binnen ervaart en binnen een verband van
culturele constructen beleeft, is cruciaal voor de waardering van het lichaam en
iemands identiteit. Met andere woorden de culturele omgeving bepaalt hoe het lichaam
wordt ervaren. Voor de respondenten uit mijn onderzoek betekent dit dat ideeën en
percepties over ras, gender en etniciteit in grote mate bepalen, hoe zij hun lichaam
en schoonheid beleven. Zij hebben vanwege hun etnische achtergrond niet alleen te
maken met dominante westerse schoonheidsnorm, maar ook met Surinaamse
schoonheidsnormen. In de praktijk komt het erop neer dat zij moeten onderhandelen
tussen de twee schoonheidsnormen waarmee zij worden geconfronteerd. Zij nemen
hierbij geen afstand van de Surinaamse normen maar creëren nieuwe
schoonheidsidealen. Een voorbeeld hiervan is dat zij lichaamsrondingen bij vrouwen
nog steeds zien als een schoonheidsideaal, terwijl de westerse norm dun is. Ze
omschrijven hun ideaal als: ‘een vrouw met een beetje vlees eraan’, of ‘een vrouw
nier vlees op d'r botten’. De invloed van de Surinaamse socialisatie is hierbij sterker
dan de grotere context van het dominante westerse ideaal.
Uit onderzoek (Hill Collins 2000; Nichter et al. 1996; Russell et al. 1993) is
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naar voren gekomen dat er een wezenlijk verschil bestaat in schoonheidsbeleving
bij witte en zwarte vrouwen. Bij zowel witte en zwarte vrouwen zijn haar, huidskleur,
lichaamsvorm en het gezicht belangrijke indicatoren voor de mate tevredenheid over
het uiterlijk. Het accent en de waarde die witte en zwarte vrouwen eraan toekennen
verschilt echter. Voor witte vrouwen zijn hun borsten en het gewicht bepalend voor
de mate van tevredenheid over hun uiterlijk. Bij zwarte vrouwen is dat met name het
haar en de huidskleur. De media spelen een belangrijke rol bij de representatie van
het westerse schoonheidsideaal. Reclame en videoclips bijvoorbeeld overladen zwarte
meisjes met beelden, waarin zowel witte als zwarte modellen het westerse
schoonheidsideaal representeren (Hill Collins 2000; Russell et al. 1992; Woertman
1994).

Huidskleur en geracialiseerde schoonheidsnormen
Huidskleur is een belangrijk onderdeel van iemands identiteit en ook bij normen over
schoonheid speelt huidskleur een belangrijke rol. Om te begrijpen hoe huidskleur
invloed heeft op de identiteitsvorming en schoonheidsbeleving van zwarte vrouwen
moeten we terug gaan naar de historische context van kolonialisme en slavernij.
Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines (sociologie, geschiedenis,
antropologie) is men van mening dat kolonialisme er de oorzaak van is dat een witte
huid hoger wordt gewaardeerd dan een zwarte huid. Huidskleur markeerde ten tijde
van de slavernij de grens tussen vrijheid en slavernij, tussen zware landarbeid of
lichter huishoudelijk werk, russen geen rechten of wel rechten hebben.
Huwelijken tussen vrijen en slaven waren verboden en er zijn in Suriname
‘plakkaten’ (wetten) uitgevaardigd die seksuele relaties tussen de ‘rassen’ verboden,
maar van het laatste heeft men zich weinig aangetrokken. Er was in de kolonie een
groot tekort aan witte vrouwen, dus al snel kwam ‘rassenvermenging’ voor. Kinderen
van een zwarte slavin en een blanke meester bleven slaaf. Dit grote aantal mulatten
vormde een bedreiging voor de witte gevestigde orde, en daarom werd in het zuiden
van VS, ook uit angst voor rasvervuiling de one drop rule wettelijk vastgesteld: met
één druppel zwart bloed kreeg men dezelfde status als een Afrikaanse slaaf. Dit gold
overigens lang niet voor alle slavernijkolonies. In Suriname ontstonden
‘tussencategorieën’ (mulatten, mestiezen, kastiezen) met eigen rechten en sociale
status. Ik verwijs hiervoor naar het artikel van Jean Jacques Vrij in dit nummer.
Kinderen met een dubbele raciale achtergrond hadden een grotere kans om
gemanumitteerd te worden dan zwarten en in Suriname kregen zij meestal scholing.
Zo ontstond een nieuwe middenklasse van lichtgekleurde mulatten (Russell et al.
1993: 16). Als direct gevolg hiervan ontstond er een voorkeurssysteem op basis van
huidskleur. De status op basis van kleurhiërarchie bestaat nog steeds binnen zwarte
gemeenschappen die met kolonialisme te maken hebben gehad. In sommige culturen
bestond de voorkeur voor een lichte huid allang voordat die in contact kwamen met
westerlingen (Russell et al. 1993). Zo was het onder de Azteken gebruikelijk het
gezicht in te smeren met een substantie die

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

141
de huid lichter doet overkomen. Japanners koesteren al eeuwen een lichte huid bij
vrouwen. In het westen werd een fletse, bleke teint geassocieerd met rijkdom, met
de klasse die geen landarbeid hoefde te verrichten. Een lichte huid markeerde
klassenverschillen.
Kolonialisme alleen is geen verklaring voor de voorkeur voor een lichte huid. De
voorkeur voor een lichte huid is het directe resultaat van ongelijke
machtsverhoudingen waarbij mensen met een lichte huid meer privileges krijgen dan
mensen met een donkere huid. De historica Pattynama (1995) beschouwt
eurocentrisme als een uitvloeisel van het koloniale tijdperk. Eurocentrisme is de
overtuiging dat de blanke Europeaan het centrum is van de wereld, het meest
beschaafd en superieur aan alle volkeren. Vanuit dat superioriteitsgevoel was de
onderwerping van andere volken een morele plicht aan God om andere volken
beschaving bij te brengen. Deze witte suprematie legitimeerde het bestaan van
natuurlijke hiërarchieën en de constructie van raciale groepen als onveranderlijke
instanties. Een continuüm met God en de blanke Europeaan bovenaan en de Neger
en de orang-oetang onderaan (Pattynama 1995: 229). Vanuit dat gedachtegoed werden
Noord-Europese kenmerken de standaard, de norm waaraan alle andere ‘rassen’
werden afgemeten (Davis 2001: 8; Young 1996: 41). Deze overtuiging die sterk is
ingebed in de koloniale geschiedenis, heeft nog steeds invloed op de verhoudingen
tussen bepaalde groepen, of het nu gaat om de kolonisator of de gekoloniseerde. Nog
steeds worden minderheden afkomstig uit voormalig gekoloniseerde gebieden
getypeerd als lui, crimineel, achterlijk en onbetrouwbaar.
De voorkeur voor een lichte huid hangt in geracialiseerde samenlevingen samen
met machtsverhoudingen die sterk zijn gerelateerd aan de historische context van
slavernij. Een context waarin het mogelijk was voor westerlingen een eurocentrisch
zelfbeeld te ontwikkelen, met een superieur wij als vaststaand gegeven tegenover
een inferieur zij. De voorkeur voor een lichte huid heeft dan weinig meer te maken
met esthetiek, maar met politiek. Zij heeft te maken met de constructie van zwart als
een inferieur ‘ras’, en de ideologie van het bestaan van een raciale identiteit. Binnen
de ongelijke machtsverhoudingen die aan racisme en seksisme ten grond slag liggen
‘is de witte man superieur aan de witte vrouw maar geplaatst tegenover de zwarte
vrouwenfiguur is de witte vrouw de superieure figuur’ (Pattynama 2000: 30). In de
natuurlijke hiërarchie en constructie van raciale groepen behoort de zwarte vrouw
tot de laagste categorie, na de zwarte man.
De raciale kennis die tijdens de periode van het westerse kolonialisme en
imperialisme werd ontwikkeld, vond ook haar weerslag in schoonheidsoordelen.
Witte fenotypische kenmerken zoals een blanke huid, dunne lippen en een smalle
neus werden als de hoogste vorm van schoonheid beschouwd. De geracialiseerde
schoonheidsnormen die toen ontstonden pathologiseerden de zwarte huid als een
ziekte, als een kenmerk van een deviant inferieur ‘ras’ (Young 1996: 44-45).
Binnen het raciale systeem werden wirte vrouwen bewonderd om hun deli-
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cate huid, hun kwetsbaarheid en bescheidenheid ‘terwijl het lichaam van zwarte
vrouwen werd onderworpen aan wetenschappelijk onderzoek en tentoongesteld als
een curiositeit en rariteit. De fixatie op en het verbinden van negatieve stereotype
oordelen aan zwart maakt het voor zwarte vrouwen moeilijk om een onafhankelijke
houding aan te nemen ten opzichte van haar zwarte identiteit. Voor zwarte vrouwen
is huidskleur nauw verbonden met haar identiteit’ (Russell et al. 1992).

Beeldvorming over zwarte vrouwen
De representatie van zwarte vrouwen wordt nog steeds beïnvloed door historische,
vaak negatieve, stereotypen. De Amerikaanse sociologe Hill Collins (2000)
onderscheidt vier stereotype beelden van zwarte vrouwen. Allereerst is er de mammy,
de trouwe, onderdanige zwarte huisbediende, de goede en geliefde moeder die goed
zorgt voor haar witte gezin. Zij is de personificatie van de ideale zwarte vrouw in
relatie tot de elite witte man. Ze is geliefd bij haar witte familie, maar kent haar plaats
als gehoorzame bediende. De tweede figuur is de matriarch de zwarte moeder in het
zwarte gezin. Zij belichaamt het vrouwelijke gezinshoofd en wordt verbeeld als de
agressieve onvrouwelijke moeder, waar man en kinderen voor vrezen. Een ander
beeld is dat van de welfaremother, de bijstandsmoeder. De alleenstaande ongehuwde
moeder die onverantwoordelijk is en niet goed voor haar kinderen zorgt. Als laatste
noemt zij de jezebel, de hoer. De jezebel staat symbool voor de seksueel agressieve,
met lusten behepte zwarte vrouw. Young (1999) voegt daar nog het beeld van de
tragic mulatta aan toe, de lichtgekleurde zwarte vrouw van gemengde raciale afkomst
(wit en zwart). De tragic mulatta was de tragische figuur wier lichte huid en dubbele
raciale achtergrond haar eeuwig en altijd fataal werden (Russell et al. 1992; Young
1996). Door haar relatieve lichte huid en Europese gelaatskenmerken stond zij echtere
dichter bij het westerse schoonheidideaal. Ook nu nog representeren zwarte vrouwen
met een gemengde raciale afkomst en een lichte huid in Noord Amerika en het
Caraïbisch gebied het schoonheidsideaal voor zwarte vrouwen. In the Color Complex
geven Russell et al aan dat veel Afro-Amerikaanse jongeren nog steeds geloven dat
een lichtergekleurde huid vrouwelijker is, dan een donkergekleurde huid (Russell et
al. 1992: 66). Voor het Caraïbisch gebied ziet Kempadoo (2004) een soortgelijke
trend. Zij wijst erop dat zowel zwarte mannen als vrouwen daar een voorkeur hebben
voor een partner met een lichte huid. Ook zou de wens lichtgekleurde kinderen te
baren een sterke rol spelen bij het aangaan van seksuele relaties met een lichtgekleurde
partner (Kempadoo 2004: 33). Stereotype beelden over zwarte vrouwen, ontstaan
vanuit de historische context van slavernij vinden nog steeds hun weg in de
hedendaagse representatie van zwarte vrouwen (Russell et al. 1992; Young 1999).
Deze beelden staan haaks op de stereotype beelden van de kwetsbare, schone,
maagdelijke, toegewijde witte vrouw. De kwaliteiten die aan witte en zwarte vrouwen
worden toegekend, maken het haast onmogelijk zwarte vrouwen te associëren
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met schoonheid. Het westerse schoonheidsideaal treft hen het meest omdat een witte
huid de norm is en omdat stereotype beelden over zwarte vrouwen hen uitsluiten van
het westerse ideaal.

Lichter is mooier
Om te begrijpen hoe huidskleur ingrijpt op de schoonheidsbeleving van
Afro-Surinaamse jonge vrouwen is het belangrijk te kijken welk effect de historische
context heeft op de waardering van huidskleur binnen de Surinaamse gemeenschap.
Surinamers hebben een blinde vlek ontwikkeld daar waar het gaat om discriminatie
op basis van huidskleur binnen de gemeenschap. Terwijl bijna iedere Surinamer wel
een verhaal kent van iemand die op basis van zijn / haar huidskeur werd uitgesloten
of achtergesteld (niet zelden binnen een familie) is praten daarover nog steeds een
groot taboe. Wekker (2004: 543) noemt dit als een belangrijke reden waarom ook
vanuit de academische hoek nauwelijks pogingen zijn ondernomen om de
intersectionele beïnvloeding van ras, gender en etniciteit binnen de Surinaamse
samenleving te onderzoeken Als we kijken naar etniciteit dan zien we dat er een
veeltal aan woorden zijn in het Sranan om etnische gemengdheid aan te duiden: likti,
krin skin, redi, kopro, bonkoro, malatta, dogla, moksi et cetera. Deze benamingen
geven een bevoorrechte groep in de Afro-Surinaamse populatie weer: mannen en
vrouwen met een middenbruine tot zeer lichte huidskleur, wier ‘huidskleuren en
gemengdheid de etnische verschijningsvorm representeren, die het meest in trek zijn’
(Wekker 2004: 547). En omdat vrouwen op hun uiterlijk worden beoordeeld, is het
voor zwarte vrouwen nog belangrijker om een lichte huid te hebben dan voor zwarte
mannen.
Ik zal nu de mening van de respondenten over huidskleur en schoonheid weergeven
en met behulp van de intersectionele theorie beargumenteren. Op de invullijst konden
de meiden aangeven of ze wel of niet tevreden zijn met hun huidskleur, en zo nee
wat ze er aan zouden willen veranderen De respondenten variëren in huidskleur van
heel licht naar heel donker en zeggen allemaal tevreden te zijn met hun huidskleur.
De lichtgekleurde meiden geven aan dat ze hun huidskleur in de winter minder mooi
vinden, omdat ze er dan gelig uitzien. De middenbruine en donkerbruine meiden
zeggen dat ze niets aan hun huidskleur zouden willen veranderen. Het antwoord van
een middenbruine respondent is illustrerend: ‘ik ben tevreden met mijn huidskleur,
niet te licht, niet te donker.’ Een donkerbruin meisje zegt dat ze de indruk heeft dat
een lichte huidskleur mooier is, maar zegt ze: ‘toch vind ik mijn huidskleur mooi’.
Dat tevredenheid met de huidskleur voor donkere vrouwen niet vanzelfsprekend is,
wordt door haar antwoord geïllustreerd Als jonge, donkere vrouw moet ze haar positie
bepalen ten opzichte van haar huidskleur en gangbare witte normen over schoonheid.
Vanuit de wetenschap dat huidskleur taboe is in de Surinaamse gemeenschap en
praten daarover lastig zou kunnen zijn voor de respondenten, heb ik hen foto's
voorgelegd van bekende fotomodellen om hun mening over schoon-
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heid en huidskleur helder te krijgen. De witte en zwarte modellen variëren in
huidskleur van heel bleek tot heel donker. Geen enkele respondent wijst één van de
witte modellen aan als mooiste. De witte modellen, bijvoorbeeld Kate Moss, noemen
zij ‘saai’, ‘cliché’, ‘standaard’, ‘niet bijzonder’. Het lichtgetinte model Tyra Banks
vinden ze bijna allemaal (15) de mooiste. Naomie Campbell, middenbruin, is goed
voor een tweede plaats. De zeer donkere Alek Wek vinden ze op één na, allemaal
niet mooi. Tyra Banks voldoet aan het vrouwelijke ideaal van lang (honingblond)
haar en een lichte huid. Haar ogen zijn ook heel licht en met haar duidelijk witte,
Europese trekken benadert haar uiterlijk het westerse ideaal heel dicht. Zij
representeert de mulattin, de aantrekkelijke lichte vrouw van gemengde blanke en
zwarte afkomst. Naomie Campbell verbeeldt meer de exotische schone, de westerse
fantasie van een mooie zwarte vrouw. Haar huidskleur is niet te donker en haar
gelaatstrekken zijn nog acceptabel voor het witte publiek (Young 1999: 86). Voor
de meisjes uit mijn onderzoek geldt dat niet. Zoals een respondenten opmerkt: ‘Ik
vind Naomie niet mooi, ze doet teveel haar best om er westers uit te zien, met dat
lange haar enzo’. Slechts één respondent vindt de zeer donkerbruine Alek Wek de
mooiste. Het politieke van huidskleur (Russell et al. 1993: 54; Davis 2001) wordt
bij hun keuze van zwarte modellen blootgelegd. Witte en zwarte rouwen
experimenteren met hun uiterlijk, maar vanwege de historische constructie van ‘ras’
heeft dat experimenteren een andere betekenis voor zwarte vrouwen. Voor zwarte
vrouwen in de VS is experimenteren met het uiterlijk vanwege de constructie van
‘ras’ moeilijk te zien als een persoonlijke keuze. Als een witte vrouw haar haar in
dreads draagt wordt dit neutraal beoordeeld als een persoonlijke keuze van
schoonheidsuiting. Zwarte vrouwen die bijvoorbeeld hun haar blonderen worden er
al snel van verdacht er wit uit te willen zien. Experimenteren met ‘etnische’ verschillen
is voor hen minder vrijblijvend. Bij mijn respondenten signaleer ik ook een dergelijk
patroon wanneer zij het van Naomie Campbell minder acceptabel vinden dat zij aan
westerse schoonheidsnormen probeert te voldoen, dan van Tyra Banks. Tyra's
verschijning benadert van nature het westerse schoonheidsideaal het dichtst. Behalve
de foto's van modellen heb ik ze ook advertenties uit modebladen laten zien van
vrouwen met verschillende huidtinten. Ook hier vinden de meisjes de vrouwen met
een lichtbruine huid of een tintje het mooist. Witte vrouwen en heel donkere vrouwen
kiezen ze nooit. Maar twee meisjes vinden de middenbruine vrouwen het mooist.
De werking van gender en etniciteit maakt dat hoe mooi een donkerbruine vrouw
ook is, zij meer last heeft van stereotype vooroordelen over huidskleuren schoonheid
dan een lichtgekleurde vrouw (Russell et al. 1993).
Ongeacht de seksuele oriëntatie is ook bij partnerkeuze huidskleur sterk bepalend
voor de partner die men wenst. En zowel mannen als vrouwen kiezen bijvoorkeur
een partner met een lichte huid (Kempadoo 2004, Russell et al. 1993). Op de vraag
of zij merken dat lichtgekleurde meisjes mooier worden gevonden zegt het merendeel
van de meiden ‘ja’. Zo zegt een respondent: ‘Als
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je donker bent, kan het wel mooi zijn, maar als je heel zwart bent vind ik dat niet zo
mooi’. Even later in het interview zegt ze: ‘zwarte jongens zeggen soms over een
meisje: “Oh zo zwart, maar als je goed kijkt is het wel een mooi meisje”’. Uit haar
antwoord blijkt dat zowel bij zwarte jongens als meiden donkere vrouwen niet
automatisch met schoonheid worden geassocieerd. Haar reactie is kenmerkend voor
de rest van de groep. Ze vinden zelf lichtgekleurde meisjes en vrouwen mooier, maar
ze bekritiseren zwarte jongens die liever met een lichtgekleurd meisje ‘willen gaan’.
Tegelijkertijd zetten sommige meisjes zich af tegen witte jongens die op zwarte
meisjes ‘vallen’. Een respondent vertelt dat ze tijdens het chatten merkt dat er steeds
meer witte jongens zijn die donkere meisjes leuk vinden. Zij denkt dat deze jongens
alleen wit misschien een beetje eentonig vinden. Een andere uit juist haar ongenoegen
over witte jongens die haar een ‘leuk negerinnetje noemen’. Ze begrijpt niet wat
zulke jongens van haar willen. Uit haar reactie blijkt dat zij het negatieve beeld van
the jezebel, de seksueel wilde negerin, heeft geïnternaliseerd en dat zij zich daar
tegen afzet: ‘Ik noem mezelf geen negerin’.
Alle jonge vrouwen zijn zich ervan bewust dat op de ‘uitgaans- en relatiemarkt’
lichtgekleurde meisjes favoriet zijn. Ze vertellen dat ‘mixjes’, van bijvoorbeeld
Creools-Javaanse achtergrond of ‘halfbloedjes’, zeer populair zijn bij zwarte jongens.
Ze vinden allemaal dat huidskleur geen rol moet spelen bij schoonheidsoordelen,
maar uit het beeldmateriaal kiezen ze steeds de lichtere vrouwen. Hun eigen
schoonheidsideaal is een vrouw met een lichtbruine huid. Uit hun reacties blijkt dat
bij zwarte vrouwen huidskleur een belangrijke graadmeter is voor de
schoonheidswaardering. Hoe lichter de huid, hoe beter de vrouw, of het meisje, af
is. Kijken we naar de werking van gender en sekse dan komt uit de antwoorden naar
voren dat lichtgetinte vrouwen in het voordeel staan bij beide seksen. Voor
donkergekleurde vrouwen is het omgekeerde het geval; zij staan bij beide seksen in
het nadeel. Respondent Senaya zegt over schoonheid en huidskleur het volgende:
‘lichter wordt toch mooier gevonden. Je hoeft niet per se wit te zijn, maar ook niet
te donker. Surinamers maken echt gradaties in huidskleur, daar wordt echt op gelet.’

Huidbleekmiddelen
Bijna overal waar gekleurde mensen wonen worden huidbleekmiddelen gebruikt.
Deze middelen zijn in eerste instantie bedoeld om donkere pigmentvlekken op de
huid te bleken. Huidbleekmiddelen bevatten de werkzame stof hydrochinon die in
hoge concentraties en bij langdurig gebruik schadelijk kan zijn. Huidbleekmiddelen
zijn te koop in de vorm van lotions, zeep en crèmes In Nederland zijn 45 verschillende
soorten huidbleekmiddelen te koop (Gomes & Westerhof 2001: 24).
Ik heb de respondenten gevraagd of ze bekend zijn met huidbleekmiddelen, die
middelen zelf gebruiken en wat ze vinden van het bestaan en gebruik van deze
middelen. Geen van de meiden gebruikt huidbleekmiddelen en in eerste instantie
vinden zij het gebruik ervan een individuele keuze. Uit het vervolg
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van hun antwoorden komt echter naar voren dat ze er helemaal niet zo neutraal
tegenover staan als dat ze pretenderen. Zo zegt een respondent: ‘Mensen moeten zelf
weten wat ze doen, maar ik vind het stom. Je moet trots zijn op je huidskleur. Mensen
die hun huidskeur bleken accepteren iet wie ze zijn, en waar ze vandaan komen’.
Een andere jonge vrouw zegt: ‘Ik vind dat je dat zelf moet weten, als je je daar prettig
bij voelt. Ik zou het zelf niet gebruiken, volgens mij is het niet goed voor je huid.
Als je echt vindt dat je te donker bent moet je het doen, maar ik vind het een beetje
onzin, mensen komen er toch wel achter wie je bent.’
De meiden zien huidbleken als het afwijzen van je identiteit. Zij vinden het in
principe een individuele keuze, maar uit hun reactie blijkt dat aan huidbleken ook
een politieke dimensie zit, namelijk de betekenis van een donkere huid in de
maatschappij. Ze onderkennen dat een donkere huid vaak negatief wordt beoordeeld:
‘Het is gewoon hoe de maatschappij denkt. Als je lichter bent wordt dat toch meer
geaccepteerd.’ Ze zeggen dat het goed is dat deze middelen bestaan omdat iedereen
keuzevrijheid moet hebben, maar ze keuren het gebruik niet goed. Ze denken dat het
gebruik van huidbleekmiddelen meer voorkomt bij oudere Surinamers en bij
Afrikanen. Een respondent zegt dat als ze zou merken dat iemand uit haar omgeving
huidbleekmiddelen zou gebruiken, zij die persoon uit de weg zou gaan: ‘Ik zou ruzie
krijgen met zo iemand en haar uit de weg gaan, want ik zou er meteen wat van
zeggen.’ Hill Collins wijst erop dat de lage waardering voor Afrikaanse trekken en
het bevoordelen van vrouwen met een lichte huidskleur niet alleen effect heeft op
de relatie tussen witte en zwarte vrouwen, maar ook op de relatie tussen zwarte
vrouwen onderling. Door het afwijzen van de zwarte huid en het internaliseren van
het witte ideaal, herbevestigen zij witte suprematie (Hill Collins 2000: 91). Het is
daarom moeilijk voor donkergekleurde zwarte vrouwen om, tegen de achtergrond
van de denigrerende en ondermijnende beelden van zwarte vrouwen, een zelfbeeld
te ontwikkelen waarin de zwarte huid een positieve waarde wordt toegekend. De
paradox is dat zij door hun gedrag bijdragen aan het in stand houden van negatieve
connotaties over zwarte vrouwen en schoonheid.

Samenvatting en conclusie
In dit artikel heb ik de relatie tussen schoonheid en huidskleur besproken. Hiermee
heb ik willen aantonen dat bij schoonheidsbeleving huidskleur een andere dimensie
heeft voor wit dan voor zwart, maar ook verschillend werkt voor zwarte mannen en
vrouwen. In dit artikel benader ik etniciteit en ‘ras’ als een sociale constructie. Ik
beschouw etnische identiteit niet als iets dat in een hiërarchische gefixeerde
verhouding staat tot andere identiteiten, maar als iets dat fluctueert en verandert al
naar gelang de context.
Ook bij schoonheidsbeleving wisselt de waarde die moet worden toegekend aan
etnische identiteit. Zo is de betekenis van huidskleur bij schoonheid ook afhankelijk
van ander factoren als klasse, gender, seksualiteit en ‘ras’. Om de
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relatie tussen huidskleur te kunnen onderzoeken heb ik gekeken naar de historische
context van slavernij en eurocentrisme. Vanuit de geschiedenis van kolonialisme en
slavernij heeft de voorkeur voor een lichte huid veel meer te maken met ongelijke
machtsverhoudingen in de wereld dan met esthetiek. Eurocentrisme speelt nog steeds
een belangrijke rol bij de representatie van witte en zwarte vrouwen waarbij aan
witte vrouwen positieve waardeoordelen worden toegekend en aan zwarte vrouwen
negatieve. Deze waardeoordelen vinden hun weg in het westerse schoonheidsideaal
waarbij een witte huid de norm is. Witte en zwarte vrouwen internaliseren deze
beelden. Uit de antwoorden van de respondenten komt naar voren dat geracialiseerde
schoonheidsnormen de praktijk zijn van alledag. Uitsluiting op basis van huidskleur
vindt niet alleen plaats in de witte westerse context, maar ook binnen de Surinaamse
gemeenschap. En dat zien we ook terug bij schoonheidsidealen. De ideale vrouw in
Suriname heeft een lichte tot zeer lichte huid. De respondenten uit mijn onderzoek
hebben ook dit beeld geïnternaliseerd en koppelen schoonheid als vanzelf aan het
hebben van een lichte huid. Ook laten zij zich beïnvloeden door sekse verschillen,
daar zwarte jongens en mannen ook een voorkeur hebben voor een lichtgekleurde
partner. De respondenten geven soms tegenstrijdige antwoorden. Dit heeft ermee te
maken dat zij nog niet beseffen dat hun individuele keuze of dat van anderen is
ingegeven door sociale constructen over ras en huidskleur. Dit verklaart dat ze
enerzijds zeggen dat ze een lichte huid bij vrouwen mooier vinden, maar het
tegelijkertijd afkeuren dat zwarte vrouwen op basis van hun huidskleur minder mooi
worden gevonden. Ze zijn zich ervan bewust dat ook binnen de Surinaamse
gemeenschap uitsluiting bestaat op basis van huidskleur. Ze herkennen nog niet zo
goed dat ook zwarte vrouwen door hun keuzes en gedrag negatieve stereotypen over
henzelf reproduceren Alleen door middel van dialoog kan het taboe op huidskleur
worden doorbroken en kunnen we jonge vrouwen helpen zich bewust te worden van
de manier waarop zij naar elkaar kijken en elkaar beoordelen.
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Aspha Bijnaar
Meisjes van Jeruzalem
Hoe een zwarte Surinaamse vrouw wit werd
Haydy Nelson (1951) was achttien jaar toen ze naar Nederland kwam. Na het
avondgymnasium studeerde ze theologie en godsdienstwetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Tegenwoordig werkt ze als theologe. Haydy is een
vrouw die volop in het leven staat. Ze geniet intens van haar bezigheden binnenshuis,
van de verzorging van haar kleindochter en van haar werkzaamheden buiten. Buiten
houdt ze zich vooral bezig met religie, spiritualiteit, feminisme en identiteit. De
activiteiten van Haydy Nelson zijn teveel om op te noemen. Ze is niet alleen pastor
van de Protestantse Kerken Nederland, maar ook lid van diverse werkgroepen en
adviesraden. Ze doet daarbij veel om de positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren.
Als coördinator van de Europese Vrouwen Synode Nederland, hoofdkwartier
Oostenrijk, helpt ze onder meer conferenties in Europa organiseren. Speciale aandacht
gaat in haar werk uit naar de emancipatie en bewustwording van de vrouw, in het
bijzonder die van de zwarte vrouw. Maar op bijeenkomsten voor zwarte vrouwen
moeten die altijd even aan haar wennen. Wie is deze witte vrouw die vindt dat zij
moet opkomen voor de zwarte vrouw? ‘Maar ik ben geen witte vrouw’, zegt Haydy
Nelson. ‘Ik ben een zwarte vrouw, maar door een aandoening van de huid ben ik
vrijwel helemaal wit geworden’. Ook haar kroeze haardos is meegekleurd. Al die
grijze, witte en bruine tinten steken nu mooi af op haar lichte huid. Haydy Nelson
heeft het niet altijd gemakkelijk gehad met haar tweekleurigheid. Toch stond ze
iedere dag weer voor de spiegel om zichzelf te verzorgen en mooi te maken, ‘want
ik ben altijd blij geweest met mezelf!’
Haydy Nelson wil graag vertellen over haar huidaandoening en hoe die haar leven
heeft beïnvloed. Door open haar verhaal te vertellen, hoopt ze dat het taboe op
huidskleur en depigmentatie doorbroken kan worden. Maar voor het gesprek begint,
leest ze eerst een klein stukje voor uit het oudtestamentische bijbelboek ‘omdat ik
wil laten zien dat huidskleur in de Bijbel er niet echt toe doet:
‘Meisjes van Jeruzalem. Zwart ben ik en mooi. Zoals de tenten van Kedar,
zoals de tapijten van Salomo. Minacht mij niet omdat ik zwart ben. De
zon heeft mij gebruind.’ Uit Lied der Liederen (Hooglied 1:5)
‘Dit is de enige tekst in de Bijbel waar zo met dit zwartzijn wordt omgegaan, dus
waar de huidskleur überhaupt ter sprake komt. En zie hoe het ter sprake
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komt, alleen in relatie met de zon. Want zo hebben de volkeren op aarde hun kleur
gekregen. Waar je woont, daar bruinde je lichaam zich, daar paste het zich aan de
zon aan, aan de omgeving. En niet omdat je slecht was of afstammeling van Cham
die vervloekt zou zijn, en al die onzin meer over het somatisch normbeeld. Dit is een
tekst die me aanspreekt, waarvan ik denk het klopt gewoon.
Tijdens mijn studie theologie kwam ik deze tekst tegen. Dat was begin jaren tachtig
toen in Nederland het onderwerp discriminatie, racisme en huidskleur actueel was.
Ik heb toen meegemaakt dat zelfs in sommige Nederlandse kerken zwarten niet
welkom waren: wat doen al die zwarte mensen hier, moeten ze niet terug naar hun
land? Dat soort gesprekken hoorde je zelfs onder zwarte kerkgangers die zich met
de witten identificeerden. Want dat hadden ze meegenomen uit Suriname waar je
leerde hoe lichter hoe beter, hoe zwarter hoe slechter.

Mijn jeugd
Ik heb een hele leuke en prettige jeugd gehad. Ik herinner me dat er bij ons thuis een
knusse sfeer hing waarin altijd veel werd gepraat. Mijn moeder was onderwijzeres
en mijn vader verzekeringsagent. Later ging hij werken bij het ANP nieuwsbureau.
Mijn ouders waren getrouwd en hebben vijf kinderen gekregen: een zoon en vier
dochters waarvan ik de oudste ben. Ik ben opgegroeid in een groot, koloniaal huis
aan de Kwattaweg. Het huis was zo ruim omdat mijn oma en tante er ook in woonden,
als een soort extended family. Dat hadden mijn ouders ook nodig, want naast hun
werk, moest er voor de kinderen gezorgd worden. Daarom hadden we ook een
wasvrouw en een huishoudster.
Mijn ouders waren allebei progressief. Ik bedoel dat ze niet seksegescheiden
dachten van jongens moeten dit doen en meisjes weer dar. Mijn zus bijvoorbeeld die
hield van stoere spelletjes, zoals in bomen klimmen. Ze werd daarin nooit geremd.
Ook werd er bij ons thuis aan rafel erg veel gepraat. Ik heb de indruk dat dat vroeger
in de meeste gezinnen niet zo was. Dan moesten kinderen hun mond houden als
ouders praatten. Je kan misschien zeggen dat het bij ons thuis een beetje koloniaal
was. Mijn opa van moeders kant was grootgebracht op een Duitse kostschool in
Paramaribo, dus daar kwam dat Europese vandaan. En mijn overgrootvader van
vaders kant kwam uit een joods-christelijk milieu. Mijn moeder was door en door
pedagoge en dus tegen het slaan van kinderen. Mijn vader die gaf wel eens een tik.
Maar ik was het rustige type, de oudste. Het zat in mijn hoofd dat ik het voorbeeld
moest geven, want dat zei iedereen tegen me.
Belangrijk voor mijn ouders waren naschoolse activiteiten. Ze hebben ook
muzieklessen voor ons betaald. Muziek maken is een van mijn grootste hobby's. Ik
luister er graag naar, speel wat piano en af en toe gitaar of slagwerkinstrumenten. Ik
heb aan sommige kinderen op de Volksmuziekschool in Paramaribo muziekles
gegeven. Daarnaast gingen we naar zwemles en
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bezochten we de protestants-christelijke Zondagsschool. Mijn ouders waren niet zo
kerkelijk, maar ik was me al heel vroeg bewust van mijn spiritualiteit. Toen ik vijf
jaar was, wilde ik bijvoorbeeld rooms katholiek worden, want ik vond de katholieke
mis veel interessanter. Ook trokken die communicantjes me ontzettend aan. Het
katholicisme is een oude richting binnen het christendom.

Gele bek
Ons gezin zou je kunnen typeren als een creools gezin. Mijn ouders waren gewoon
bruin. Ik was dus ook bruin, maar wel een ‘tintje’ lichter. Niet rood of malata zoals
we dat in Suriname noemen. Ik had meer een gelige ondertoon. Het gekke is dat ik
in Suriname altijd al werd uitgescholden voor gele bek. Maar omdat die kleur voor
mij zo onbelangrijk was, zag ik dat niet. Het heeft me nooit een fluit kunnen schelen.
Ik was als meisje altijd graag met mijn lichaam bezig. Niet in de zin van ik ben
mooi, maar ik hou van een verzorgd uiterlijk. Dat had er vast mee te maken dat je
leerde dat je altijd schoon moest zijn, geen luchtjes onder je oksels enzovoorts. Ik
had later daarom al heel vroeg een schoonheidsspecialiste en een pedicure en ging
regelmatig naar de kapper. Mijn kleren heb ik ook altijd met zorg uitgekozen.
In 1979 werd mijn dochter geboren en in 1980 begon ik last te krijgen van wat nu
heet: vitiligo.1 Toen heette het gewoon pigmentvlekken. Het waren drie piepkleine
stipjes ergens onder mijn oksel. Je zag het bijna niet, maar ik zag het wel, want ik
heb altijd op mijn lichaam gelet. Eigenlijk zou je zeggen niets aan de hand, maar ik
ging er toch direct mee naar de dokter. Die raadde me aan in de zon te gaan zitten,
zodat het weer over zou gaan. Dat heb ik ook gedaan, maar het hielp helemaal niets,
want gaandeweg werden de vlekken groter.
Dat ging vrij snel. In 1986 raadde mijn schoonheidsspecialiste me aan om met die
vlekken naar een dermatoloog te gaan in het Academisch Medisch Centrum. Hij was
namelijk gespecialiseerd in huidpigmentatie. Die herkende het meteen als een
pigmentaandoening. Hij vermoedde dat de oorzaak erfelijk was, maar sloot niet uit
dat het afweersysteem ook een rol speelde, want een ontoereikende immuniteit zou
volgens hem ook genetisch overdraagbaar kunnen zijn.
Ik heb sindsdien verschillende behandelingen ondergaan: een lichttherapie, een
bestralingstherapie, een gecombineerde therapie, een behandeling met zon of zonder
zon. Ik kreeg ook medicijnen voor inwendig gebruik. Soms leek de vitiligo zich te
stabiliseren. Maar kort erna kwam die dermatoloog plotseling te overlijden, waardoor
ik met nieuwe behandelaars en nieuwe

1

Voor meer informatie over de ziekte vitiligo zie de website www.huidarts.com. Klik op
Huidaandoeningen, selecteer Vitiligo.
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methoden te maken kreeg. Ze waren namelijk niet voldoende overtuigd van de
effectiviteit van de methoden die al op me waren toegepast. Het waren kostbare en
tijdrovende behandelingen. Ik moest bijvoorbeeld poeders slikken die me per dag
wel vijf gulden kostten. Ook de crèmes en poeders die me werden voorschreven
kostten me wel vijftien of veertig gulden. Bovendien ging ik twee keer per week naar
het Academisch Medisch Centrum om me te laten behandelen.
Eigenlijk kun je zeggen dat het wel een bekende ziekte was, maar dat de
behandeling nog in de kinderschoenen stond. Er werd van alles geprobeerd. Veel
kennis was er toen niet en de weinige kennis was niet verspreid. Natuurlijk had men
er wel eens van gehoord. Want het is een oude ziekte waarover je in de bijbel al kunt
lezen. Over mensen die last hadden van witte vlekken die dan werden afgezonderd.
In Numeri 12 vers 10 is te lezen hoe Mirjam, de zuster van Mozes een huidaandoening
kreeg. Zij werd wit als sneeuw omdat zij kritiek had geuit over de partnerkeuze van
Mozes. Mozes had namelijk gekozen voor een Nubische vrouw, een zwarte vrouw
en God strafte Mirjam om haar kritiek. Maar ook in Exodus, Koningen, Levicitus
en Deuteronomium lees je over mensen die wit werden. Sommige van die teksten
verwijzen naar het wit worden van de huid, andere naar melaatsheid. Het is best een
studie waard.

Mijn zus
Ik heb al die tijd niet geweten hoe ik aan deze aandoening kwam. In de familie waren
er geen noemenswaardige gevallen. Wel kwam ik er later achter dat een paar
achternichten een paar vlekken hadden, maar die waren niet van zodanige aard als
de mijne en zij leefden er al heel lang mee. Maar nu heb ik toch meer zekerheid
gekregen dat deze aandoening erfelijk is. Mijn zus, waar ik het eerder over had, heeft
het na mij gekregen. Ook na de geboorte van haar zoontje in 1987. Maar bij haar
openbaarde het zich nog veel acuter, want ik ben geleidelijk aan over een periode
van 15 jaar praktisch helemaal wit geworden. Zij werd echter binnen één jaar helemaal
wit.
En zo kon de theorie van die dermatoloog bevestigd worden, dat het erfelijk was.
Hij heeft helaas niet langer geleefd om het te toetsen. Maar toch, tot vandaag is niet
helemaal helder wat de precieze oorzaak is. Het probleem bij het pigment is dat het
bestaat uit meerdere componenten die voor het bruiningseffect zorgen. Maar van de
bruiningscomponent is niet precies bekend wat de samenstelling is. Want als dat zo
is, dan is het een kwestie van namaken en inspuiten. Maar zover is de wetenschap
niet.

Michael Jackson
Daarom kan ik me zo opwinden over hoe er over Michael Jackson wordt gepraat.
Men zegt vaak dat Michael Jackson zo graag wit wilde worden, dat hij zichzelf heeft
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middelen. Ik heb een keer een programma gezien waarin de huidpigmentatie van
Michael Jackson werd besproken. Ik vind het aannemelijk dat hij de ziekte heeft,
want zijn ziektebeeld toont veel overeenkomsten met de mijne. Net zoals mijn overige
broers en zussen het niet hebben gehad, hebben de broers en zussen van Michael
Jackson ook geen vitiligo ontwikkeld. Zijn ouders hebben het ook niet gehad. En dat
is precies war de behandelaar mij ook heeft uitgelegd. Dat het generaties kan duren,
voordat zo'n aandoening in de familie weer de kop opsteekt. Dus mogelijk heeft een
voorouder van Michael Jackson deze aandoenmg gehad en is hij nu degene bij wie
het zich heeft geopenbaard. En kijk, hij is een showman. Ik ben al iemand die erg
let op mijn huid en mijn uiterlijk. Laat staan hij die steeds in de schijnwerpers staat
en daarmee zijn brood verdient. Wat ik zie is dat hij erg in de weer moet zijn geweest
met behandelmethoden om er representatief uit te zien. Ik ben nu vrijwel spierwit,
met hier en daar een bruine vlek. Maar het heeft lang geduurd voordat ik een enigszins
egale huidskleur had. Maar dat wachten kon Michael Jackson zich niet permitteren.
Zijn artsen hebben wellicht iets gedaan om de resten bruine huid te verwijderen.
Tegenwoordig kun je ze laten weglaseren, weet ik. Mijn nieuwe behandelaar en ik
hebben het er over gehad of ik de resten bruine huid zou laten weglaseren. Ik weet
het nog niet, maar ik heb begrepen dat het zeer doet. Michael Jackson moet
verschrikkelijke pijnen hebben gehad van die laserbehandeling. Maar hij zal het
ervoor over hebben gehad, omdat daarmee je pigment niet meer terugkomt. Ik ben
wel bestraald, maar mag daarmee niet verder gaan. Ik heb het maximum gehad.
Dat Michael Jackson zijn neus heeft veranderd, kan ik me best voorstellen. Want
als je van kleur verandert, dan gaat alles in je gezicht anders staan. Dus ik denk dat
hij vooral vanuit zijn werk als entertainer zo met zijn uiterlijk bezig is geweest. Het
is heel gek, maar ik heb me het lot van Michael Jackson altijd aangetrokken. Me heel
lang voorgenomen om in contact met hem te treden, maar het is er nooit van gekomen.
Als je niet weet wat vitiligo is, dan heb je geen idee wat voor een gevecht het is, die
strijd tegen die tweekleurigheid.

Ik ben een zwarte vrouw
Ik heb me al die jaren moeten insmeren met middelen om die tweekleurigheid te
camoufleren. Kijk hier, mijn beauty case. Daarin zitten meer dan twintig potjes
camouflerende crèmes, uiteenlopende tinten van donkerbruin tot beige. In andere
potjes zitten medicinale poeders of reinigingslotions. Ik was 's morgens een heel uur
bezig om me te camoufleren en 's avonds ook weer een heel uur om het eraf te halen
met speciale middelen want zeep is uit den boze. Maar het opsmeren was een
geworstel, want niet altijd viel de kleurenteint goed. Dan heb je die dag pech en moet
je sterk zijn en denken ‘ik ben wie ik ben.’
Maar het insmeren bracht meer ongemak. Omdat ik ook mijn hals en nek moest
camoufleren, werden mijn kragen bruin van al die crèmes. Dus moest

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

155
ik steeds voor schone kleren zorgen. Het was heel vervelend, want ik moest ook mijn
garderobe aanpassen aan mijn tweekleurigheid. Bepaalde kleuren kunnen echt niet.
Ik droeg toen veel bruine kleren om het meer een geheel te doen lijken. Als ik voor
mijn werk naar het buitenland naar conferenties ging, moest de hele handel mee.
Want ja, ik ben een zwarte vrouw. Ik wilde gewoon zwart zijn. Ik had het vreselijk
moeilijk met mijn lichte kleur, want ik was bruin, ik denk bruin en ben dus in mijn
psyche bruin. Maar intussen werd ik witter en witter. Kijk maar eens naar mijn haar.
Dat is ook meegekleurd, maar dat moet ik steeds duidelijk maken. Gisteren nog in
het ziekenhuis ‘goh mevrouw, wat is er met uw haar gebeurd?’ Nou niks, het kleurt
gewoon mee met mijn huidaandoening. Sommige kennissen van vroeger herkennen
me nier meer. Vooral zij die me kennen uit de tijd dat ik nog geen last had van
depigmentatie en die me een tijd niet hebben gezien. Daarnaast zijn er mensen die
me zien als een witte Nederlandse vrouw.
Toch ben ik nooit in een crisis beland of misschien moet ik zeggen nog niet. Ik
weet dat dat voor sommigen anders is, dat ze in depressie geraken. Maar weer je, het
heeft ook met onze opvoeding te maken. Hoewel ons uiterlijk belangrijk is, is dat
het niet wat ons leven ook beheerst. Ik kan niet zeggen dat ik door anderen negatief
ben behandeld. Kinderen kijken wel eens, maar dan vertel ik het ze gewoon.
Bijvoorbeeld in de wachtkamer bij de dokter leg ik het ze uit, dat ik ziek ben en dat
ik zo ben geworden. Maar ik ben niet uitgelachen, heb ook geen negatieve sfeer
ervaren, maar misschien komt het omdat ik niet op die dingen let. Ik heb mezelf
daarom nooit afgewezen.

Die jonge bruine vrouw
De aandoening heeft wel een rol gespeeld in mijn huwelijk. Ik ben sinds een paar
jaar gescheiden van mijn toenmalige echtgenoot. Ik denk dat hij er meer moeite mee
had dan ik. Die camouflage vond hij verschrikkelijk. Het gaf ook af als ik bij hem
ging zitten, want dan zat het op zijn hemden. Daarnaast was ik niet meer de jonge
bruine vrouw op wie hij vroeger verliefd was geworden. Op een gegeven moment
kregen we verschillende huwelijksproblemen. Ik heb hem wel gevraagd of mijn
aandoening daarin voor hem een rol speelde, maar hij heeft het nooit toegegeven. Ik
moet eerlijk zeggen dat we er ook weer niet zo diepgaand over spraken. Wel praatten
we uitvoerig over nieuwe behandelingen, medicijnen of wanneer mijn
schoonheidsspecialiste of arts iets had gegeven.
Maar nee, we spraken er nooit over wat mijn huidaandoening emotioneel voor
onze relatie betekende. Zover zijn we niet gekomen. Het heeft er ook mee te maken
met hoe je op dat moment in je leven zit. In die tijd waren er zoveel problemen die
onze aandacht eisten. Hij had bijvoorbeeld twee zware banen in het onderwijs. Ik
werkte als theologe voor de Nederlandse Protestantse Kerken. Later speelde in onze
woonomgeving de kwestie van sloop. Mijn ex-echtgenoot was voorzitter van de
bewonersvereniging, dus eigenlijk
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gingen onze gesprekken heel veel daarover: moeten we weg of niet? Bovendien
overleden onze vaders kort na elkaar wat onze relatie een enorme druk gaf. Dus door
al dit soort problemen werd de emotionele ervaring van mijn huidaandoening van
ondergeschikt belang. Als ik er verder maar goed uitzie en mijn werk kan doen.

De schoonheidsspecialiste
Ik ben verschrikkelijk blij dat ik sinds vijf jaar ben gestopt met het camoufleren. Dat
was op advies van mijn schoonheidsspecialiste, want ik was intussen zo wit geworden
dat insmeren geen zin meer had. Het is een schoonheidspecialiste waar ik heel blij
mee ben. Zij begeleidt me al 25 jaar en heeft zich vanaf het begin verdiept in mijn
aandoening. Door het hele proces heen heeft zij me steeds ondersteund. Ze volgde
een cursus en kocht camouflagemiddelen in die ik bij haar kon kopen. Die moest ze
helemaal in Duitsland, Engeland of Amerika inkopen, want in Nederland worden ze
niet gemaakt. Zij is niet iemand die zomaar iets deed. Omdat mijn teint steeds
veranderde, moest steeds weer gekeken worden welke tinten pasten. Zij dacht mee
en werkte ook samen met medische huidspecialisten. Want kijk, het moet wel een
schoonheidsspecialiste zijn van goeden huize, goed geïnformeerd en betrokken. Het
is een Surinaamse vrouw die hier in de buurt haar salon heeft. Ik word altijd blij als
mijn eigen mensen presteren. Dat ondersteun ik graag.

Spiegeltje, spiegeltje
Gelukkig kan ik ook lachen om mijn aandoening. Ik ben jarenlang in de weer geweest
met het opkomen voor zwarte vrouwen. Maar op bijeenkomsten keken zwarte vrouwen
een beetje raar van een witte vrouw die voor hen opkomt. Dan zie je ze denken: weer
zo een witte vrouw die vindt dat ze het voor zwarte vrouwen moet opnemen. Dan
moet ik het wel uitleggen. Een vriend van mij plaagt me wel eens. Weet je wat er
met jou is gebeurd, zegt hij dan. Je bent zo bezig geweest met zwart-wit dat je er
helemaal wit van bent geworden.
Wat de toekomst betreft, maak ik me niet zoveel zorgen om mijn dochter en
kleindochter. Zij hebben deze aandoening niet, maar kunnen het ooit krijgen. Mijn
dochter is wel zo blank geboren, dat ze in het ziekenhuis dachten dat iemand anders
de vader was. Maar gaandeweg werd ze bruiner, maar dat zijn dus die
kleurschakeringen en hoe dat kan gaan. Want mijn kleindochter weer is niet echt
blank geboren, maar heeft wel die lichte teint met die gelige ondertoon die ik ook
had. Zij heeft ook gele en blonde lokken tussen haar bruine haren. En iedereen vraagt
zich af hoe dat komt.
Ik ben nu voor negentig procent wit, dat kan je wel zeggen. Ik heb hier en daar
nog wat bruine vlekken over, die ik niet heb weg laten halen, zoals Michael Jackson.
Dus heb je best kans dat ik volgend jaar weer helemaal bruin ben. Ja, ja! Dat is juist
het probleem. Dat deze kleine bruine vlek op mijn arm volgend jaar weer heel groot
is. En dat is precies wat Michael
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Jackson zich niet kan permitteren. Dus vitiligo is een proces. Ik houd er rekening
mee dat ik dan maar weer lekker bruin ben en andere kleren kan aantrekken. Begrijp
me goed. Ik vind het niet erg om wit of bruin te zijn, alleen wil ik nooit meer met
die troep, die potjes crèmes, in de weer zijn! Hoe ik mezelf zie, is als een zwarte
vrouw. Ik denk zwart en voet me zwart. Ik ben nogal individualistisch in mijn karakter
en heb me eigenlijk nooit beziggehouden met hoe anderen me zien. Ik ben graag met
mezelf bezig en voel me daar gelukkig mee. Ik ben echt blij met mezelf en heb een
goed leven. Dat zeg ik ook aan mijn dochter en kleindochter. Dat je mag zijn zoals
je bent. Dus sta ik nog steeds met even veel plezier voor de spiegel, om mezelf mooi
te maken.’
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John Serkei
Een verhaal over kleur
Wanneer het voor het eerst aan haar verscheen, ze weet het niet meer. Ze moet een
klein meisje zijn geweest. Ja, want zolang als ze zich kan herinneren kent ze het al,
is het er al. Misschien al van ver voor de tijd dat ze ‘Ik’ kon zeggen, was het er: dat
gevoel... ja...het begint met een gevoel van onbehagen...en daarna komt het visioen.
Ze ziet een... wezen in het bevroren beeld, een witte doorschijnende gedaante, die
een stem heeft. Een soort wolk die een stem is. Eigenlijk alleen een stem wil zijn.
Ze schrikt, ze is bang want ze ziet iets buitenaards. Die visioenen krijgt ze steeds
vaker. Zo vaak dat ze zich hecht aan die vertraagde film: ja, de beelden zijn gaan
bewegen, heel traag... en op een gegeven moment weet ze dat zij het is die in de film
speelt; zij heeft de hoofdrol in haar eigen film. Het wezen in die film is zij. En die
Shirley daar zingt prachtig, buitenaards mooi. Ze is een engelenkoor in haar eentje.
Ze gaat zo van haar eigen film houden dat ze die steeds vaker afspeelt in de bioscoop
in haar hoofd. Ze is dan niet meer alleen; want ze is anders, anders dan andere
kinderen en dat maakt eenzaam. Ze zit vaak voor de spiegel aan haar gezicht te
krabben - driftig te krabben - ze denkt dat onder haar huid, haar zwarte huid, haar
echte doorschijnende gedaante te voorschijn zal komen.
‘Shirley, Shirley, Shirley waar ben je, kom terug meisje’ zo roept mama haar
liefdevol als ze weer vertrokken is naar verre oorden. Mama is bezorgd maar ze laat
het nier blijken. En soms als Shirley vertrekt in een dagdroom zingt ze liederen zo
mooi dat de hele buurt stil staat om re luisteren en mama, ja mama kan niets anders
dan ontroert zijn: ‘Meisje, wie ben je, wie heeft je gestuurd? Zo mooi, zo mooi...’
Maar het meisje weet geen antwoord. Ze heeft alleen dat vreemde verlangen dat ze
eigenlijk iemand anders wil zijn. Ze heeft er geen woorden voor en het lijkt op niets
dat ze al kent.
Shirley gaat op zoek naar wie ze is en waar ze bij hoort. En zo ontdekt ze India.
Ze ziet elke Bollywood film, draagt alleen nog maar sari's en heeft elke week een
gesprek met een pandit. Maar alle Brahma's en Vishnu's brengen haar toch niet waar
ze wil zijn. Ze geeft haar sari's weg en wordt weer het meisje met de vlechten.
De vlechtjes worden een afro, een echte serieuze afro met alles wat erbij hoort:
brothers, sisters, Africa, Say it loud I'm black and I'm proud. Maar dit is het eigenlijk
ook niet: ze blijft onrustig.
De afro wordt blond. Blonde Shirley gaat van Djarrekepan naar djarrekepan, wordt
hip - hop, met broeken zo laag, dat als ze bukt... kan je alles zien. En
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ondertussen wil ze alles over het boeddhisme weten.
De jaren vliegen voorbij. Mama schiet heen en weer als een balletje in een
flipperkast tussen streng, opgelucht, kwaad, verontrust. Vooral verontrust want haar
dochter zingt niet meer. Ja, Shirley zit met alles erop en eraan, alle mode en trends
die je bedenken kan, steeds vaker voor de spiegel te staren naar haar spiegelbeeld.
Maar die liederen die ooit van ver kwamen en door haar heen zongen komen niet
meer.
Op een avond kijkt ze weer in de spiegel en ziet iemand die ze niet kent. Ze knipt
haar blonde krullen tot een kale kop en begint driftig in haar huid te krassen.
- ‘Meisje, wat is er?’
- ‘Ik weet het niet, mama.’
- ‘Wat wil je? Wat zoek je?’
- ‘Ik weet het niet, ik...ik... ik weet niet hoe ik het moet zeggen...Ik heb geen
woorden’
- ‘Maar zeg me, wat wil je dan?’
- ‘Iemand anders zijn... misschien? Dit lichaam mama...het is net een verkeerde
jas’
- ‘Wat bedoel je? Je gaat me toch niet zeggen dat je...dat je...ZO bent?’
- ‘Nee. Nee, het is het is mijn huid. Denk ik. Ja, ik wil een andere huid.’
- ‘Wat, wat ga je me zeggen...je wil een andere huid? “Charles, Charles kom hier.”’
Charles is papa die er af en toe ook is.
- ‘Weet je wat dat kind tegen me zegt, ze wil een andere huid, een witte huid
hebben eh? Heb je ooit?’
- ‘Nee mama dat heb ik niet...’
- ‘Meisje, hou je mond, je hebt al genoeg gezegd.’
De hele familie in rep en roer.
- ‘Weet je wat Shirley, dat kind van Yvonne heeft gezegd?
- Ze wil een witte huid, ze wil wit zijn.’
- ‘Mi gado, mi Jezus, mi tata! Hoe komt dat kind aan zoiets?’
- ‘Na sma d'wing’ zegt tant Liesje en ze pakt haar floridawater en zeven geesten.
Het is erg toch, dat kind van Yvonne, ze wil haar eigen kleur en haar eigen familie
niet meer hebben. Ze wil wit zijn. Ja!
- ‘Mijn god wat een kruis, wat een belediging voor die moeder.’
En hoewel ze er niet in geloven krijgt ‘dat kind’ meer wassies dan de familie kan
betalen. Er is niemand die ‘dat kind’ kan helpen. Ja, zo heet ze nu, Shirley is ‘dat
kind’ geworden. En dat kind krijgt steeds meer littekens van het krassen in haar zelf
om de waarheid te achterhalen en om zich zelf nog te voelen. Want dat kind laten
ze nu links liggen. Er is nu altijd ruzie in huis. Het wordt nog erger nu ‘dat kind’
eigenlijk een jonge vrouw is.
- ‘Waarom doen jullie alsof ik een misdadiger ben? Als ik wit, rood, groen was
geweest zou niemand iets zeggen, toch? Waarom mag je geen andere kleur willen
als je zwart ben?’
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De volgende ochtend trekt ze stil de deur achter zich dicht, ze sluipt voorzichtig weg.
Nog geen vijfhonderd meter van haar huis schreeuwt haar moeder haar na: ‘Je zult
altijd weten dat je gevlucht bent.’
Haastig loopt ze door. Onwillekeurig tast haar hand naar haar gezicht en ze schrikt:
een gezicht vol littekens. Vastberaden loopt ze door en ze weet één ding, nee twee,
ze gaat zingen en haar huid bleachen. Ze wil wraak. Haar eerste daad: haar zwarte
huid ‘witten’.
Overal waar ze optreedt, wordt ze uitgejouwd. Ze is een merkwaardige verschijning.
Een bijna witte huid met littekens en de gelaatsbouw van een ‘zwarte’.
- ‘Zombie, Allien, Leba’ roepen ze. Shirley wordt bang en trekt zich steeds meer
terug.
- ‘Als de mensen mij niet zouden zien, zou ik beroemd zijn. Ik weet dat ik heel
mooi kan zingen’.
Een bar, klein, donker, toevluchtsoord voor alles wat niet past of niet wil passen.
Verschraald bier, goedkope parfum en niets is wat het lijkt... Meisjes die jongens
lijken, mannen die vrouwen zijn en hoeren die de ‘nette dame’ spelen. De nieuwe
familie van onze Shirley. Ze treedt er elke avond op. Als ze in het half duister haar
liederen vol weemoed en verlangen zingt, is het er muisstil. Daar ontmoet ze ook
haar vriendin Charly, die eigenlijk een man is maar een vrouw wil zijn. Ze herkennen
elkaars pijn: liefde op het eerste gezicht noemen ze dat. Charly verleidt haar met
zonnige toekomstverhalen: een huis voor hun beiden en een nieuwe gedaante voor
haar.
- ‘Ik ken iemand die kan je precies zo maken als je zelf wilt. Krijg je van me,
Kadootje.’
Maar het leven is hard. Charly moet pezen om het bij te benen. Op een avond keert
ze niet terug van een afspraak met een heer, die een vrouw bestelde maar een man
kreeg. Na een paar uur vinden ze haar: afgeslacht in een hotelkamer. Shirley blijft
trouw aan haar familie in de club. Avond aan avond zingt ze haar liederen over liefde,
verlangen en dood. In het half duister, in de kroeg. Na jaren wordt ze wakker geschud.
Er is iemand helemaal wild van haar en haar zang. Hij wil platen maken, concerten
regelen, publiciteit en nog veel meer...: Shirley is ontdekt.
- ‘Is that all there is? Is that all there is?’ klinkt nu in alle concertzalen. Ze heeft
een stormachtig succes. Eerst alleen in het land maar daarna in alle wereldsteden.
Ze zingt haar liederen vol weemoed en verlangen in het half duister. Een mysterieuze
ster, die haar grote geheim, haar uiterlijk, niet zal prijsgeven. Nu ze rijk en beroemd
is, denkt ze aan de belofte van Charly. Ze vindt de maskermaker - zo noemde hij
hem - na drie dagen reizen ergens in de bergen.
- ‘Zo ben je daar, ik had je al eerder verwacht. Kom binnen.’
Hij vertelt haar zijn verhalen en laat haar vragen stellen. Zo nu en dan wordt ze
ongeduldig en zegt: ‘Maar ik wil toch een masker, een ander gezicht.’
Dan zegt de maskermaker: ‘Alles heeft zijn tijd.’
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Als ze aandringt zegt hij op een goede dag: ‘Oké, ik zal je een nieuw gezicht geven.’
Met allerlei geavanceerde materialen en high tech apparaten maakt hij voor haar
een nieuw masker. Zo dun en zo mooi dat het haar eigen huid, haar eigen gezicht
lijkt. Een heel eigen gezicht dat op geen ander lijkt en - ja, van een buitenaardse
schoonheid is. Als zij de deur uitloopt, roept de maskermaker haar na:
- ‘Mocht je het ooit kwijt willen, achter je rechteroor zit een opening.’
Voor Shirley is het alsof ze thuis komt na een lange barre tocht. Ze is ook heel
trots op haar nieuwe gezicht. Ze gaat weer optreden. Nu eist ze het volle licht, maar
de magie is verbroken. Het publiek moet haar niet meer. Uitgeput besluit ze terug te
keren naar het huis waar ze jaren geleden uit vertrokken was. Ze laat het opknappen
en gaat er wonen...in haar eentje.
Ze had hem een paar keer eerder gezien, die vriend van vroeger. Steeds heeft ze
hem vanuit de donkere hal terug gestuurd. Nu klopt hij weer eens aan: ‘Ik wil bij je
komen wonen.’
Zij zegt: ‘Geen sprake van. Je mag wel even binnenkomen.’
Ze gaat zo zitten dat hij haar niet goed kan zien. Na een paar weken is hij er weer:
‘Ik wil bij je komen wonen.’
- ‘Geen sprake van, maar je mag wel bij me komen eten.’
De tijd gaat voorbij en hij blijft aanhouden. Na een tijdje zegt ze: ‘Oké, je wilt
hier blijven wonen, eerlijk gezegd wil ik dat ook, maar dan zul je alles van me weten.
Draai je om!’
Hij draait zich om en zij zoekt waar ze al eens eerder gezocht heeft; ze vindt de
opening en, zoals wij een pleister van onze knie aftrekken, zo trekt zij in één keer
het masker af...en zij roept:
- ‘Kijk maar!’
Hij kijkt. En hij zegt tegen haar: ‘Wat wil je dat ik zie?’
Haar hand gaat naar haar huid en zij kijkt in de spiegel en ziet haar zelf.
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Recensies
Dany Adone (ed.), Recent Development in Creole Studies, Tübingen: Max
Niemeyer Verlag 2003. 234 p. ISBN 3 484 30472 3, prijs €68,00.
Gordon Collier & Ulrich Fleischmann (eds.), A Pepper-Pot of Cultures.
Aspects of Creolization in the Caribbean, serie Matatu Journal for African
Culture and Study 27-28, Amsterdam/New York: Rodopi 2003. 550 p.
ISBN 90 420 0918 7, prijs €70,00.
In het debat over de Creoolse talen in het Caraïbisch gebied zijn de loopgraven diep
en wordt zelden overeenstemming bereikt. De twee uitgaven die hier besproken
worden, zijn daar zeker een voorbeeld van. Daarom is het nuttig de verschillende
posities afzonderlijk te bekijken. Adone spreekt in zijn titel over een recente
ontwikkeling, omdat hij met beide benen vast op de grond van de studies van de
Creoolse talen staat. De essays in zijn boek rekenen het Haïtiaanse Creools, het
Sranantongo, het Australische Kriol, het Kaapverdische Creole, het Saramaka en het
Fòn van de Kwa-groep uit Nigeria tot deze categorie. Adone spreekt echter over
Creole Studies, terwijl hij slechts een uitsluitend linguïstische benadering
representeert. Hij gaat niet in op de andere aspecten van het creoliseringproces,
waarover op dit moment een belangrijk debat gaande is. In dat debat gaat het over
de manier waarop de Creoolse sprekers en culturen een historische interpretatie
ontwikkelen. Dat wordt geanalyseerd in de essays opgenomen in de Pepper-Pot of
Cultures, die taalkundige, antropologische, historische en literaire thema's bespreken.
Beide boeken zijn anthologieën met essays van verschillende auteurs en willen dus
een breed panorama geven van de huidige stand van zaken van het onderzoek.
De bijdragen in Adone's boek verbinden de Creoolse talen met het Engelse en het
Franse taalgebied, op één uitzondering na. Het gaat hier om case studies, die handelen
over problemen rond nasale klanken, reflexieve constructies of de herhaling van
pronomina. Fonologie, semantiek, lexicologie en syntaxis bieden een algemeen
referentiekader. Nu eens gaat het om taalonderzoek aan de hand van gepubliceerde
bronnen, dan weer om eigen veldonderzoek. De terminologie en onderwerpen zijn
zodanig gespecialiseerd dat van een gesloten circuit van taalkundigen kan worden
gesproken. Een buitenstaander stelt alleen maar vast, dat de Saramaka blijkbaar vaak
schieten of bomen omhakken (Veenstra, p. 224-225) of dat in het Haïtiaanse Creole
een ‘bruut’ als bosal wordt betiteld (Déprez, p. 147-149), een woord dat in de
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oorspronkelijke betekenis de net uit Afrika gearriveerde slaaf aanduidt, die de
gewoontes van het nieuwe land nog niet kende. De vergelijking van Haïtiaanse en
Arabische genitiefconstructies gehoorzamen beide aan de informele ‘construct state
nominal’ (Kihm, p. 219). En ik heb ook een nieuw woord - clitichood - aan mijn
woordenschat kunnen toevoegen, dat onwillekeurige tussenwerpsels of toevoegingen
in woorden of zinnen bestudeert.
Taalkundige studies tonen dus een schat aan interessante aspecten. Ook in de
uitgave van Collier & Fleischmann vinden we meerdere essays over linguïstische
problemen. Fleischmann opent met een beschouwing over het ‘Sociocultural and
Linguistic Profile of a Concept’ en bespreekt de traumatische historische achtergrond
die het Haïtiaanse Creole nog steeds domineert. De bijdrage van Armin Schwegler
gaat over de oorsprongen van het Spaanse criollo, van Anita Herzfeld over de Creoolse
sprekers in Limon in Costa Rica en van Eva Martha Eckkrammer over het Papiamentu
in de Nederlandse Antillen. Frank Martinus ontdekt de affiniteiten tussen het
Papiamentu en het Chinees.
Uit het inleidende essay van Fleischmann valt reeds af te leiden dat het Franstalige
gebied in dit boek prominent aanwezig is. Niet alleen hebben zes van in totaal dertig
essays Haïti als centraal thema, ook vallen vijf andere essays onder de categorie
‘valorizations around Edouard Glissant’. Glissant is de homo classicus van de
cultural studies en heeft een indrukwekkend oeuvre aan literair en theoretisch werk
geproduceerd, dat op een groot aantal academische interpretaties kan bogen. Hij is
misschien wel als de uitvinder van het creoliseringproces te betitelen, hoewel hij
nooit de bedoeling heeft gehad hiervan een theoretisch model te maken.
Het is duidelijk, dat deze twee uitgaven zich tot een volkomen verschillend publiek
richten dat zich nauwelijks voor elkaar zal interesseren. Voor Adone is taal gewoon
taal en kan men met linguïstische instrumenten die voor leken moeilijk te begrijpen
zijn goed werken. Ieder essay in Adone's boek bespreekt een klein detail in het
onderzoek van een bepaalde Creoolse taal en verbindt dit met de andere onderzoeken
door de omgang met de gemeenschappelijke termen. Heel anders staat het met de
benadering van Collier en Fleischmann. Hun boek biedt ook aan geïnteresseerden
in de Caribische materie leesplezier en sommige essays kunnen perfect als introductie
in een bepaalde problematiek dienen. Het essay van Jean Besson over de geschiedenis
van een bepaalde Creoolse groep op Jamaica is bijna klassiek te noemen en resultaat
van een lange onderzoekservaring. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan werk
van onbekende schrijvers zoals Robert Antoni of Nola Hopkinson. Andere thema's
komen steeds weer terug, vooral omdat veel in de Caraïbische landen zelf wonende
specialisten in de uitgave aan het woord komen. Deze brengen in de afsluitende
discussie, die oorspronkelijk tijdens een congres in Berlijn in 1999 plaatsvond, de
culturele problematiek in verband met de verbindingen met Afrika en met de daarmee
geassocieerde huidskleur. Wéér is als thema Haïti alomtegenwoordig. Er lijkt van
de huidige stagnatie in de
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ontwikkeling van dit land een haast magische werking uit te gaan, die als leiddraad
door het boek loopt. Dit is dus het probleem dat in dit werk aan de orde gesteld wordt
en als zodanig heeft het boek een belangrijke cultuurhistorische functie. Tóch is ook
de uitgave van Adone zeer verhelderend omtrent dit punt. Een bozal is gewoon een
bruut in het Haïtiaanse Creole, en of dit nu steeds met de historische afleiding
geassocieerd wordt die Fleischmann benadrukt, valt nog te bezien. Marie-José
N'Zengou schrijft zelfs over de bossalisation (p. 393) van Port-au-Prince, de
verloedering van de arme wijken waar de migranten van het platteland wonen.
Een van de frappantste essays handelt over de Cubaanse schilder Guido Llinás die
in Parijs leeft. Llinás is zijn leven lang - meer dan 80 jaar - al een abstracte schilder
en in Cuba maakte hij er nooit een punt van dat zijn huidskleur donker was. Pas toen
hij in het begin van de jaren 1960 in Parijs ging wonen, begon hij Afro-Cubaanse
symbolen in zijn werken te projecteren. Zelf blijft hij er echter bij dat zijn werk
abstract is en niet onder één interpretatie te vangen is. Ook dit is deel van een
creoliseringproces en tegenover deze achtergrond krijgt de uitgave van Collier &
Fleischmann - met vele andere edities uit de afgelopen tien jaar - een inspirerende
functie. Men probeert zich het creoliseringproces voor te stellen aan de hand van
kortstondige voorbeelden uit het dagelijkse leven in kunst en literatuur. Adone is
daarentegen ingebed in een academisch netwerk dat van het afleiden van vaststaande
voorbeelden uitgaat en aan de hand daarvan voorzichtige interpretaties levert. Er is
dus sprake vaneen volkomen verschillende probleemstelling in deze twee boeken,
hoewel beide zich oriënteren aan Creoolse talen.
Ineke Phaf-Rheinberger

U. Mingoen, F. Vollprecht & W. van Raalte (red.), Het visioen van
Herrnhut de wereld in. Overwegingen bij de viering in Suriname van
Zinzendorfs 300e geboortedag, Dordrecht: Rad. Theologisch Seminarie
der EBGS, nr. 9, 112 p., ISBN 90 809071 11, 112 p., prijs €7,50.
De Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) en het theologisch seminarie
van de EBGS hebben in het jaar 2000 ruim aandacht besteed aan het zogeheten
Zinzendorfjaar. Graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, de man die de
Broeder-Uniteit nieuw leven zou inblazen in Herrnhut, werd in 1700 geboren. Binnen
kringen van de Broeder-Uniteit is daar veel aandacht aan geschonken, dus ook in
Suriname, waar de herrnhutter zending al in 1735 begon. In tegenstelling tot de
gereformeerde kerk (later: de hervormde kerk), die een kerk van de witten was, werd
de broedergemeente een kerk van zwarten. De evangelische broedergemeente
Suriname, EBGS, zou in de 19de eeuw zelfs de grootste christelijke kerk van het
land worden en in de 20ste eeuw de een na grootste na de rooms-katholieke kerk.
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De titel van deze nieuwe publicatie verwijst naar het proefschrift van J.M. van de
Linde van 1956, Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische Broeders
in Suriname. Dat is met recht een standaardwerk voor Suriname geworden en dan
niet alleen voor de broedergemeente, maar voor allen die belangstelling koesteren
voor de geschiedenis van religie in Suriname. Deze nieuwe publicatie is het resultaat
van de lezingen die in 2000 in het kader van het Zinzendorfjaar in Paramaribo zijn
gehouden.
Frieder Vollprecht, voorganger en docent in Paramaribo van 1997-2002, neemt
een belangrijk deel voor zijn rekening. Hij heeft drie artikelen geleverd: 1. ‘De orde
van het mosterdzaad’ dat enkele hoofdlijnen in de zendingstheologie van Von
Zinzendorf bespreekt; 2. ‘Het moederambt van de heilige Geest’ met gedachten van
Von Zinzendorf over de Heilige Geest; en 3. ‘De vrouw in het ambt?’, over de positie
van vrouwen ten tijde van Von Zinzendorf. Vollprecht is ter zake kundig en is helder
in zijn behandeling van de betreffende onderwerpen. Over de theologie van Zinzendorf
schrijft ook de emeritus voorganger van de EBGS, Johan Jones. Hij staat stil bij
Zinzendorfs christocentrisme en diens openheid naar andere godsdiensten onder de
titel ‘Laten we Hem volgen!’. Verder is er een interessant artikel van Wies van Raalte,
de weduwe van Dr. Jan van Raalte, getiteld ‘Steun en toeverlaat in het’. Het is een
artikel over de eerste vrouw van Von Zinzendorf, Erdmuth Dorothea von
Zinzendorf-von Reuss. Daarna volgen twee historische overzichten. Het eerste is
van John Kent, bisschop van de EBGS, met de titel ‘Herrnhutter zending in Suriname
van 1735 tot 1863’. Het betreft het zendingswerk vóór de afschaffing van de slavernij
en het tweede is van de theoloog Hesdie Zamuel over ‘De Herrnhutter zending in
Suriname na 1863’. Voorganger en docente Urmie Mingoen behandelt een visie op
het diaconaat vanuit de zendingstheologie van Von Zinzendorf, getiteld ‘De dienst
van de kerk aan land en volk’. De bundel sluit met drie artikelen over oecumene.
Het eerste is van Hans-Beat Motel, tot 2002 lid van de kerkleiding van de
broedergemeente en behandelt de kwestie ‘De kerken met elkaar’ over Von
Zinzendorfs gedachten over oecumene. Hij hield 12 november 2004 de
Zinzendorflezing in Zeist en wel over 275 jaar dagtekstenboekjes. Esteban Kross,
rooms-katholiek priester van het bisdom Paramaribo, behandelt de ontwikkelingen
in de universele katholieke kerk in ‘De Rooms-Katholieke Kerk en de oecumene’
en tenslotte schrijft de bijbelvertaler Franklin Jabini over het nieuwe fenomeen van
de nieuwe christelijke gemeentes in zijn ‘De evangelische kerken en de oecumene’.
Het geheel is al even gevarieerd als de EBGS. De bundel is van historische waarde
omdat de artikelen ingaan op het actuele doen en denken van de EBGS in Suriname,
maar het toekomstperspectief is niet vergeten. De publicatie is een toegankelijke
bijdrage aan de surinamisering van de theologie in Suriname en is vooral het werk
van lokale mensen. Het jaar 2000 is alweer ver weg en er dienen zich steeds weer
andere kwesties aan, ook op theologisch vlak. Deze publicatie is een stevig fundament
voor verdere reflectie en handelen.
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Vele lidmaten van de EBGS zijn naar Nederland getrokken en het blijft een onderzoek
waard wat onder deze mensen in de Nederlandse kerken leeft en beweegt zeker ook
wat de aangestipte kwesties betreft. Deze bundel geeft stof genoeg om daar ook in
Nederland mee aan de slag te gaan. Bisschop John Kent heeft de bundel in Zeist op
de dag van de Zinzendorflezing over de 275 jaar dagtekstenboekjes gepresenteerd
zodat ook Nederland er kennis van kon nemen.
Joop Vernooij

Evangelische Broeder-Uniteit, Dagteksten van de Evangelische
Broedergemeente Herrnhutters. Ontstaan, Geschiedenis, Verspreiding,
Gebruik, Bazel: Friedrich Reinhardt Verlag 2004. 75 p., ISBN
3-7245-1338-0, prijs €12.00.
In 1731 is het eerste dagtekstenboekje binnen de broedergemeente onder leiding van
graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf onder de leden geïntroduceerd. En tot op de
dag van vandaag wordt een dagtekstenboekje uitgegeven. Het dagtekstenboekje heeft
voor elke dag een tekst uit het Eerste Testament, een uit het Tweede Testament en
een leertekst (of leerwoord) en dat kan een strofe van een lied, een gedachte of een
gebed zijn. Oorspronkelijk heetten deze teksten in het Duits Losungen, wachtwoorden,
paroolwoorden voor de strijd tegen het innerlijke en uiterlijke kwaad. De teksten
moeten de mens elke dag weer sterk maken. De dagteksten laten de gebruikers kennis
maken met de hele bijbel. Natuurlijk gebruiken mensen de teksten ook wel eens als
een tekst van een horoscoop. Tegenwoordig worden de teksten ook wel eens als een
mantra beschouwd en gebruikt. Zo kijken vele mensen bijzonder naar de tekst op de
eigen verjaardag en die van naaste familieleden. Het is de bedoeling dat de teksten
in de gemeente gelezen worden, of bijvoorbeeld op scholen en kringen. Gezamenlijke
reflectie wordt aanbevolen. Het kan een bezwaar zijn alleen maar met teksten te
werken. Steeds benadrukt de broedergemeente dat het gaat om teksten uit de bijbel
en dat het dus aanbeveling verdient de bijbel te lezen en minstens de tekst in de
context te plaatsen. Momenteel is het dagtekstenboekje toegankelijk in meer dan
vijftig talen en wordt het door zo'n drie tot vijf miljoen mensen gebruikt. Een van de
merkwaardigste zaken rond het ontstaan en de voortgang van het dagtekstenboekje
is dat de ongeveer 1.800 teksten uit het Eerste en Tweede Testament door het lot
gekozen worden. Het bestand ligt niet voor altijd en eeuwig vast. Om de zoveel jaren
wordt gekeken naar de mogelijkheid om wat variatie te brengen in de ongeveer 1.800
teksten. Dat viel sterk op toen in Europa in de jaren 1970 en 1980 het sociaal aspect
van het bijbel-verstaan werd benadrukt. Het gebruik van loting blijft gehandhaafd
om de aanraking door God magelijk te maken en de mens open te houden voor het
Woord, dat eventueel verrassen kan.
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In Suriname is minstens vanaf 1857 een Bijbel-almanak ofoe dei-boekoe vo da
Evangelische Broedergemeente vo da jari 1857 bekend. In 1953 heette dit
bijbeldagboekje Almanak foe da jari 1953 nanga wan Bijbelwoortoe foe ibri dei. Nu
wordt het dagtekstenboekje nog steeds gebruikt. In het Sranan en in het Nederlands,
nog niet in de andere talen van leden van de Evangelische Broeder Gemeente
Suriname. De Bonte Vlinder is wat aardser en heeft veel historische gegevens. Maar
er zijn ook andere soorten dagtekstenboekjes, een soort scheurkalenders, of
bescheurkalenders.
Deze bundel wordt ingeleid door bisschop Th. Gill. Dan volgt een artikel van
Helmut Gill over de dagteksten in de loop der tijden met als titel ‘Een goede gave
Gods’. Hij behandelt ook de geschiedenis en situatie van de dagteksten in het gedeelde
Duitsland. Klaus Engelhardt heeft het over de dagteksten die geen vervanging zijn
maar juist een gids tot de Bijbel. Het ontstaan van een jaargang van een
dagtekstenboekje wordt behandeld door Karin Beckmann. Hans-Beat Motel wijdt
uit over de dagteksten als een boekje voor het wereldwijde christendom en Martin
Theile volgt dan met een reflectie op ‘Gods woord voor elke dag - hoe lezen we de
dagteksten?’. Dan volgt een lijst van de talen waarin de dagteksten verschijnen en
een korte uiteenzetting over de Evangelische Broeder-Uniteit.
Binnen de evangelische broeder gemeente in Nederland hoort het dagtekstenboekje
tot de standaarduitrusting van elk lid, ook van de Surinamers die hier in Nederland
lid geworden zijn van de broeder gemeente Nederland.
Ik denk dat deze zeer toegankelijke publicatie een goede dienst bewijst aan allen
die interesse hebben in de broedergemeente hier in Nederland en in Suriname. Het
betreft een ingesleten traditie van grote waarde. Het is een aparte insteek wat
geloofsbeleving en -groei betreft.
Het betreft bovendien een oecumenische mogelijkheid want de broedergemeente
is niet de enige gemeente die met dagteksten werkt. Er zijn instanties die bijbelroosters
maken, en er zijn ook religieuze instanties die andere soorten dagtekstboekjes
uitgeven. De idee dat over de hele wereld deze dagteksten worden gebruikt, geeft
het geloof een globaliserend karakter. Het Zeister Zendings Genootschap is wat de
publicatie en presentatie van deze uitgave betreft faciliterend opgetreden.
Joop Vernooij

John Wilner (ed.), Wortubuku ini Sranan Tongo (Sranan Tongo - English
Dictionary), Paramaribo: Summer Institute of Linguistics, 4de editie 2003.
204 p. (alleen te vinden op het internet:
www.sil.org/americas/suriname/Sranan/Sranan-English Dict.PDF)
Het Summer Institute of Linguistics (SIL) is een Amerikaanse organisatie die als doel
heeft het beschrijven van talen die geen of slechts een zeer beperkte
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geschreven traditie bezitten. Het uiteindelijk doel is de taalbeschrijving in dienst te
stellen van bijbelvertalers en de sprekers van de beschreven taal door alfabetisering
in staat te stellen hun eigen taal te lezen en te schrijven. Voor zover mij bekend houdt
het SIL als zodanig zich niet bezig met bijbelvertaling zelf en evenmin met actieve
evangelisatie. Binnen het SIL werken verschillende eminente linguïsten en de
organisatie beschikt over een groot aantal veldwerkers die naar verschillende oorden
worden uitgezonden.
Van 1968 tot 2001 heeft het SIL in Suriname gewerkt. Oorspronkelijk was het de
bedoeling dat alleen de talen van het binnenland zouden worden onderzocht, maar
langzamerhand zijn ook het Sranan en het Sarnami Hindustani in het onderzoek
betrokken.
In het kader van dit onderzoek zijn verschillende woordenboeken samengesteld
en op het internet geplaatst, waaronder het Wortubuku ini Sranan Tongo in
pdf-formaat. Volgens de eigen opgave is het aantal Sranan trefwoorden 3650. Van
elk opgenomen Sranan-woord wordt de betekenis of worden de betekenissen in het
Engels weergegeven, een aantal samenstellingen en uitdrukkingen is opgenomen en
in veel gevallen worden de woorden in zinsverband geplaatst. Aan het einde vinden
we een index van Engelse woorden met daarachter het Sranan woord. Al met al een
zeer bruikbaar geheel voor iemand die een tekst in het Sranan wil lezen.
Maar het Sranan is in de eerste plaats een gesproken taal. Hoewel er nogal wat
poëzie in het Sranan is gepubliceerd, is het aantal gedrukte prozateksten in hedendaags
Sranan uiterst gering. Wilner is vermoedelijk uitgegaan van op de band opgenomen
gesproken teksten en heeft uit dit materiaal woorden en zinnen gedistilleerd die met
hulp van een aantal informanten zijn vertaald. Nu heeft het Sranan sinds 1986 (niet
1987 zoals in de Introduction vermeld) een officiële spelling en Wilner houdt zich
daar in het algemeen aan. Maar volgens deze spelling worden de woorden geschreven
zoals zij in hun volle vorm worden uitgesproken. Bij het spreken vindt echter vaak
elisie (het uitstoten van onbeklemtoonde klanken) plaats en dit wordt in de inleiding
niet duidelijk vermeld, hoewel dit bij de voorbeeldzinnen wel voorkomt en soms
wordt toegelicht. Bij musu staat bijvoorbeeld als eerste voorbeeldzin mi mu go koti
mi wiwiri, terwijl mu niet als nevenvorm is opgenomen, mus wel. Eigenaardig is ook
dat psa als hoofdvorm is opgenomen, pasa als nevenvorm. Bij kaba (hoofdvorm) en
kba (nevenvorm) is dit juist andersom. Alleen pikin is vermeld, niet pkin. Dit laatste
voorbeeld brengt mij op een andere omissie in de Introduction. Voor de klinkers ‘e’
en ‘i’ kunnen de ‘g’ en de ‘k’ ook worden uitgesproken als ‘dy’ respectievelijk ‘ty’.
Volgens de regels worden alleen de ‘g’ en de ‘k’ gebruikt. Wilner vermeldt de
uitspraakvarianten niet in de inleiding, maar heeft soms alleen de ene vorm
opgenomen soms de andere en zo nu en dan beide. Zo vinden we alleen gi en gersi;
kiri en kisi; kenki en kerki, maar ook alleen dyindya en dyeme en tye (als tye pôti) en
tyen. Worden er twee vormen vermeld, dan vinden we de vorm met ‘dy’ en ‘ty’ als
hoofdvorm en de spelling met ‘g’ en ‘k’ als variant (dyendyen - gengen; tyerfi - kerfi).
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Aan het woordaccent is geen aandacht besteed. Zo worden buku - schimmel en buku
- stoten weergegeven als homoniemen; hetzelfde geldt voor kaka - stront en kaka haan.
In de Introduction staat dat na het hoofdwoord soms de uitspraak tussen haakjes
is aangegeven. Ik heb daar echter geen voorbeelden van gevonden. Verwarrend en
grammaticaal onjuist zijn de vermeldingen van de woordsoorten bij de
Sranan-woorden. Deze suggereren dat we in het Sranan dezelfde verdeling in
woordsoorten kunnen maken als in het Engels of Nederlands, terwijl deze taal een
heel andere structuur heeft. Zo worden bij het woordje kaba een zestal vertalingen
gegeven en wordt het driemaal een intransitief werkwoord genoemd, eenmaal een
zelfstandig naamwoord, eenmaal een bijwoord en eenmaal een bijvoeglijk naamwoord,
terwijl het in alle gevallen betekent dat iets ‘klaar’, ‘op’ of ‘beëindigd’ is. Het zou
beter zijn geweest als in de Introduction expliciet was vermeld dat de
woordsoortvermeldingen alleen aangeven dat we het betreffende woord in het Engels
moeten vertalen met een woord van een bepaalde woordsoort.
Ieder die een woordenboek samenstelt van een primair gesproken taal, zal woorden
en samenstellingen over het hoofd zien. Wilner is zich daar ook terdege van bewust
en hoopt dat lezers en gebruikers aanvullingen zullen doorgeven.
Enkele woorden die ik bij het doorbladeren gemist heb: Iota - een veel
voorkomende huidschimmel; prasarasisibi - bezem van palmsprieten;
syensyen(tap-yu-koto) in de betekenis van kruidje-roer-me-niet. Ook is het
merkwaardig dat in een voorbeeld (Efu yu wani abra yu mu leri yu les) het woordje
les (dat overigens gespeld moet worden als lès) voorkomt, maar dat dit niet in het
woordenboek is opgenomen. Zeker een Engelssprekende zal niet direct begrijpen
wat dit woord betekent.
In het Foreword wordt nadrukkelijk vermeld dat het woordenboek zich richt op
het hedendaags Sranan en dat verouderde woorden niet zijn opgenomen of als zodanig
aangemerkt zijn. We zijn daarom niet verbaasd dat een woord als dabre ‘coagulatiebak voor balata’ niet is opgenomen. De tijd van balatatappen is voorbij.
Maar we zijn wel verbaasd dat in tabel 4 waarin de verschillende muntstukken en
geldwaarden zijn vermeld sren voorkomt. Dit moet een muntstuk van acht cent zijn
geweest, maar heeft iemand dit sinds mensenheugenis gezien, laat staan gebruikt?
Sren is niet als trefwoord vermeld. Er zijn zes tabellen opgenomen met 1. tijden van
de dag; 2. (Afrikaanse) dagnamen, hier ‘Ritual names’ genoemd; 3. familienamen;
4, geld; 5. telwoorden; 6. weekdagen. Bij de familienamen missen we bigibrada,
bigisisa en pikinbrada, pikinsisa voor oudere, respectievelijk jongere broer en zuster,
terwijl deze onderscheiding in Creoolse gezinnen wel belangrijk is. We vinden die
ook niet onder de trefwoorden bigi en pikin, evenmin wordt daar aangegeven dat
deze woorden in bepaald verband ‘oudere’ en ‘jongere’ kunnen betekenen. Vreemd
is ook dat in de tabel bij pikin wordt opgegeven ‘kind’ en ‘dochter’. Pikin kan wel
‘meisje’ betekenen, maar dat hoeft niet in familie-
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verband te zijn. Verder mis ik pikinmama ‘stiefmoeder’ en fofo ‘overgrootmoeder’,
maar misschien zijn deze woorden verouderd.
De geldtabel is al ter sprake gekomen. Sinds in 2004 de Surinaamse gulden is
afgeschaft, is deze tabel eigenlijk in zijn geheel verouderd, maar in veel mondelinge
en schriftelijke teksten zullen oude bedragen nog wel een rol spelen.
Het is goed dat volstaan is met een index waarbij de gebruiker voor het juiste
gebruik van het Sranan-woord wordt verwezen naar het eigenlijke woordenboek. Dit
voorkomt niet alleen een uitgebreide toelichting, maar ook onjuiste en verwarrende
vermeldingen.
Bij de References valt het op dat alleen de uitgave van de Woordenlijst van de
Stichting Volkslectuur van 1980 wordt genoemd en niet die van 1995, die niet alleen
is uitgebreid, maar waarin de spellingregeling van 1986 verwerkt is. Verder zou men
juist in een uitgave die op het internet verschijnt verwachten dat ook naar andere
stekken (een mooi Nederlands woord voor sites) zou worden verwezen. Zo bestaat
er een prachtig weboverzicht van De vogels van Suriname door Jan Hein Ribot dat
via Google makkelijk is op te sporen en waar niet alleen de namen, maar ook prachtige
foto's en soms geluiden zijn opgenomen.
Gelijk gezegd, dit Wortubuku is een belangrijk hulpmiddel voor iemand die teksten
in het Sranan wil lezen. We hopen dat in een volgende editie de spelling werkelijk
overeenkomstig de officiële zal zijn, dat de uitspraak iets uitvoeriger wordt behandeld,
met name de uitstoting van klinkers, en dat consequenter wordt omgegaan mer
uitspraakvarianten.
Eva Essed-Fruin

Freek L. Bakker, Surinaams hindoeïsme, een variant van het Caraïbisch
hindoeïsme, Kampen: Uitgeverij Kok 2003. ISBN 904350802 0, 117 pp.,
prijs €18,37.
In 1951 publiceerde De Klerk zijn Cultus en ritueel van het orthodoxe hindoeïsme
in Suriname. Deze studie geldt nog steeds als de belangrijkste en meest omvattende
studie van het hindoeïsme in Suriname. Sinds de komst van de contractarbeiders in
Suriname en elders in het Caraïbisch gebied hebben binnen deze religieuze stroming
de nodige veranderingen plaatsgevonden. Die veranderingen rechtvaardigen om te
spreken van een Caraïbisch hindoeïsme. Er is namelijk geen sprake van een kopie
van het Indiase hindoeïsme, maar van een slechts zeer gedeeltelijke reconstructie.
Surinaams hindoeïsme is uitgegeven in de populair-wetenschappelijke serie
Wegwijs waarin publicaties zijn opgenomen over wereldgodsdiensten, religieuze
groeperingen en stromingen. De auteur vermeldt het niet, maar Surinaams hindoeïsme
is hoofdzakelijk gebaseerd op een eerdere studie van hem uit 1999, Hindoes in een
Creoolse wereld.
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Deze studie telt tien hoofdstukken waarvan ik hier hoofdzakelijk de kernhoofdstukken
beschrijf die handelen de aanpassingen die het hindoeïsme in deze regio onderging,
een aanpassing die al in het depot in India en tijdens de reis naar de Caraïben begon
(hoofdstuk 4 over reconstructie, hoofdstuk 7 over het ritueel en hoofdstuk 9 met een
terugblik en analyse).
Voor de contractarbeiders was het niet mogelijk het oude kastensysteem uit India
te handhaven. Ook de strikte beperking van sociaal contact tussen de diverse
kastenleden kon onmogelijk tijdens de overtocht worden gehandhaafd. Op de
plantages speelde kaste een ondergeschikte rol. Vanwege het vrouwentekort kon de
kaste-endogamie niet worden gehandhaafd. Van een sociaal-economische
interdependentie van de kasten bleef door deze omstandigheden niets over. Refererend
aan een artikel van Adhin in 1978 stelt de auteur dat de gedachte van de
standenhiërarchie nog steeds ‘zo vanzelfsprekend’ (p. 28) is voor talloze Hindostanen.
Dit lijkt mij een nogal overdreven stelling. Als notie is het kastenstelsel wel blijven
bestaan, maar kastenafkomst als sociale determinant van het handelen heeft in feite
al lange tijd weinig belang meer.
Een andere belangrijke verandering betreft de positie van de priester (pandit). De
pandit in het Caraïbisch gebied heeft een aantal functies die in India in de regel
worden bekleed door meerdere personen. Zo is de pandit in het Caraïbisch gebied
familiepriester, tempelpriester, ritueel specialist, astroloog en genezer in één. Hierdoor
hebben zij in het Caraïbische hindoeïsme, in tegenstelling tot in India, een centrale
positie gekregen. Door de monopoliepositie die de brahmaanse pandits wisten te
verwerven vond een ontwikkeling plaats naar brahmanisering van het hindoeïsme
in het Caraïbisch gebied.
Het hindoeïsme kent uitgebreide rituelen. Tot de vrijwillige rituelen worden
gerekend de rituelen die iemand thuis door de pandit laat verrichten op het moment
dat daar behoefte aan bestaat (zoals de puja of katha). Daarnaast zijn er rituelen rond
de belangrijkste momenten van het menselijk leven (samskara's). Officieel kent het
hindoeïsme zestien samskara's, maar in het Caraïbisch gebied zijn deze rituelen
beperkt tot geboorte, huwelijk en dood. Als laatste groep zijn er rituelen die verbonden
zijn met de kalender waarvan de belangrijkste zijn Holi-Phagwa (maart) en Divali
(oktober). Beide hoogtijdagen zijn in Suriname, Trinidad en Guyana feesten geworden
met een nationaal karakter.
Ook de tempel (mandir) heeft in het Caraïbisch gebied een belangrijke verandering
ondergaan. Daar waar in India de tempel een heiligdom bedoeld is voor een
individuele eredienst voor de godheid van de tempel, is, onder christelijke invloed,
de mandir in het Caraïbisch gebied een gebouw met een kerkzaal en kerkbanken
waarin op vaste tijdstippen (waaronder de zondag) onder leiding van de pandit
diensten plaatsvinden.
In zijn terugblik en analyse beschrijft de auteur de grote bijdrage van de Indiase
films aan de vergroting van de kennis van het hindoeïsme onder Hindostanen in de
Caraïben. Daarnaast bespreekt Freek Bakker (als terug-
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blik) vijf trends in het proces van verandering en aanpassing van het hindoeïsme in
het Caraïbisch gebied: de opkomst van de pandits, overname van een aantal
christelijke elementen, de verdwijning van het kastenstelsel, de belangstelling onder
Hindostaanse intellectuelen voor grote hindoedenkers uit India en de behoefte van
Hindostanen om ook hun emoties in hun geloof kwijt te kunnen. De auteur stelt dat
de christelijke pinkstergemeenten en volle-evangelie gemeenten met hun emotionele
uitwerking van het christelijk geloof meer Hindostanen trekken dan de katholiek
kerk en de evangelische broeder gemeente, een stelling die echter nergens wordt
onderbouwd met kwantitatieve gegevens.
In dit boek besteedt de auteur verder aandacht aan de migratie van India naar
West-Indië (hoofdstuk 2), de Arya Samaj, een hervormingsbeweging binnen het
hindoeïsme (hoofdstuk 5) en de eredienst voor de godin Kali (hoofdstuk 8), die wordt
afgebeeld als een zwarte vrouw met bloeddoorlopen ogen en een ketting van
menselijke schedels om haar hals. Centraal staat het offeren van een dier, meestal
een bok of een haan. Deze eredienst is vooral onder de Hindostaans-Guyanese
gastarbeiders populair. Het bijzondere van deze eredienst is dat de bezoekers ook
afkomstig zijn uit andere bevolkingsgroepen. De leiders van de hindoe-organisaties
hebben echter weinig op met deze eredienst, een houding die zij gemeen hebben met
die van de christelijke gemeenten in Suriname tegenover de winti-religie. In het
slothoofdstuk (10) gaat de auteur in op de institutionele ontwikkeling van het
Surinaams hindoeïsme in Nederland.
Surinaams hindoeïsme leest vlot en is in een toegankelijke stijl voor een breed
publiek geschreven. Een kritiekpunt is dat de auteur in hoofdstuk 6 (strijd) te
gedetailleerd conflicten tussen en afsplitsingen binnen de organisaties bespreekt.
Vooral omdat dit boek voor een breed publiek is bedoeld, is het de vraag wat de lezer
met deze te gedetailleerde informatie moet. Een ander punt van kritiek betreft de
hantering van het begrip variant in de subtitel. De auteur beschouwt het Surinaams
hindoeïsme als een variant van het Caraïbisch hindoeïsme. Een variant veronderstelt
een afwijking op bepaalde aspecten. Van een afwijking heb ik na het lezen van dit
boek geen kennis kunnen nemen. Het Surinaams hindoeïsme is gewoon een vorm
van het Caraïbisch hindoeïsme. Daarnaast poneert de auteur stellingen die hij verder
niet toelicht. Zo schrijft hij (p. 29) dat het Surinaams hindoeïsme conservatiever is
dan de hindoereligie in Trinidad en Guyana. De lezer zoekt echter tevergeefs naar
een nadere uitwerking van deze stelling. Ondanks deze kritiekpunten geeft de
handzame studie van Freek Bakker een goed beeld van de ontwikkeling die het
hindoeïsme in Suriname heeft doorgemaakt.
Hans Ramsoedh
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Roué Hupsel, Blinde muren, Schoorl: Uitgeverij Conserve 2004. 283 p.,
ISBN 90 5429 195 8, prijs €18,00.
Deze ‘thriller over de Surinaamse cocaïnehandel’, zoals de ondertitel luidt, is de
eerste van Roué Hupsel. Roué Hupsel werd vooral bekend als radio-omroeper,
programmamaker en journalist. Later schreef hij ook enkele korte verhalen, waarvan
er één werd gepubliceerd in De Ware Tijd. Nu waagt Hupsel zich aan een thriller,
die hij heeft opgedragen aan de in 1983 vermoorde politierechercheur Herman
Gooding. De achtergrond van de moord is nooit helemaal opgehelderd. Ook andere
moorden die in Suriname werden gepleegd, bleven onopgehelderd. De journalist in
Hupsel wil graag laten zien waarom, maar hij durfde het blijkbaar niet aan om een
aanklacht in te dienen of in krantenartikelen uiteen te zetten hoe het precies allemaal
zit. Een thriller geeft immers een zekere vrijheid. Uiteindelijk is het allemaal fictie,
dus misschien niet helemaal waar. Fictie heeft immers niet de bedoeling altijd de
waarheid weer te geven.
Daarmee is echter ook direct het probleem van dit boek aangeduid. Een thriller
moet van de eerste tot de laatste bladzijde een bloedstollend verhaal bieden, zo erg
dat je het boek nauwelijks kunt neerleggen om iets anders te gaan doen. Het moet
gezegd, Hupsel is er zeker in geslaagd om een bij vlagen heel spannend boek te
schrijven, maar het bevat ook enkele passages die vooral informatie geven over de
relatie van de drugswereld met de regering, de politieke partijen en de financiële
wereld in Suriname. Hoewel de namen veranderd zijn, wil het boek laren zien hoe
de vork in de steel zat toen Jules Wijdenbosch president was. En zo is het
waarschijnlijk niet zomaar dat deze thriller verscheen aan de vooravond van de
algemene verkiezingen van 2005, verkiezingen waarin Jules Wijdenbosch opnieuw
een poging wil doen om de macht te veroveren.
Het verhaal begint met de ontvoering van Hanneke. Op aanraden van een
Surinaamse vriendin van haar partner John was het haar gelukt om samen met John,
die helemaal geen zin had, naar Suriname gegaan. In Suriname wordt al snel duidelijk
waarom John geen zin had. Hij wordt vermoord en Hanneke ontvoerd. Haar broer
Peter hoort van de ontvoering en besluit haar te zoeken. Daarom gaat hij naar
Suriname. Daarna ontspint zich een verhaal van drugs, drugsmokkelaars, klopjachten,
geënsceneerde aanrijdingen, kortom van alles dat in een echte thriller thuishoort.
De verhaallijn is echter niet overal even soepel. Soms wordt iemand geïntroduceerd
zonder dat meteen duidelijk is wat de relatie is met de rest van het verhaal. Daarnaast
komt het in het laatste deel van het boek voor dat opeens iemand terugkeert die al
heel lang niet meer in beeld was geweest, zodat je moet terugbladeren om na te gaan
wie het ook al weer was. Een ander manco is dat het optreden van Peter die zich
ontwikkelt tot een soort amateur-assistent van politieman Martin Bosman,
buitengewoon koelbloedig en doortrapt is. Dat is nauwelijks te verwachten van
iemand die zich voor zijn vertrek naar
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Paramaribo nog nimmer met het opsporen van drugs en het ontmaskeren van
drugssmokkelaars heeft bezig gehouden. In slechts enkele dagen ontwikkelt hij zich
van een volkomen onwetende broer van een ontvoerde zus tot een handige en scherpe,
alles doorziende speurder. Hij is een waar natuurtalent. Toch is het geen slecht boek.
Het boek verdient het zeker om gelezen te worden en wie het doet, gaat zonder twijfel
beter begrijpen hoe de staat in de periode Wijdenbosch gebruikt werd door de
drugsmaffia. Toch blijf je nieuwsgierig naar de echte namen. Wie goed thuis is in
de wereld van Suriname kan veel zelf invullen, maar op een bepaald moment stuit
je op de blinde muren van de fictie. ‘Blinde muren’ wil immers een thriller zijn en
geen publicatie van een onderzoeksjournalist.
Freek L. Bakker

Gerhardt Mulder, Surinaamse wijsheden, met illustraties van Bert Witte,
Hoevelaken: Uitgeverij Verba 2003. 144 p., ISBN 90 5513 505 4, prijs
€5,80.
Dit kleine boekje in de serie Wijsheden van uitgeverij Verba (Tao wijsheden,
Boerenwijsheden, Twentse wijsheden, Haagse wijsheden et cetera) bestaat uit een
verzameling odo met een vertaling en achterin een nadere uitleg. Het heeft een hele
korte inleiding van nauwelijks twee bladzijden, waarin het een en ander wordt verteld
over de traditie van de spreekwoorden. De verklaring van de odo (p. 135-144) is
bruikbaar. Het boekje is de zoveelste verzameling, naast die van H. Focke, de beide
Herskovitsen, J. Schouten-Elsenhout, G. Hoen, J. Neijhorst, en H. Stephen. Mulder
noemt zijn bronnen niet, maar vermeldt alleen dat hij steun heeft gehad van de
Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. Het boekje bevat nauwelijks nieuw
materiaal. Het zier er keurig uit, zeker ook door de mooie rake illustraties die meestal
betrekking hebben op de onderwerpen van een odo.
De structuur is als volgt: eerst wordt de tekst van een odo gegeven in het
Sranantongo, daarna volgt een letterlijke vertaling in het Nederlands en dan, als de
Nederlandse vertaling niet duidelijk is, een nadere verklaring achterin, per bladzijde.
Helaas is Mulder niet altijd consequent in de vertalingen en in het gebruik van het
Sranantongo. Soms wordt een letterlijke vertaling gegeven die naar mijn idee niet
helemaal correct is. Een voorbeeld: Furu famiri, furu yorka is vertaald als: veel
familie, veel wensen, maar later achterin verklaard met: zoveel hoofden zoveel zinnen.
Inconsequent is verder dat soms in plaats van een letterlijke vertaling in het
Nederlands, een Nederlands spreekwoord met dezelfde betekenis wordt gegeven of
een hele vrije vertaling, zoals bij: Yu e dyompo fu babun gron na kwata: je springt
van de hak op de rak (p. 30); of a moro betre sneki beti yu, libisma no tesi yu: beter
door een slang gebeten dan door de wreedheid van de mens (p. 64); of gwasiman
nyan alata: nood breekt wet (p. 98); of tru tru lobi abi bigi grani: ware liefde roest
niet (p. 133).
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Nu is de standaardisering van de betekenis van de odo niet dogmatisch vastgelegd
en het heeft ook iets interessants dat odo in diverse betekenissen gebruikt en uitgelegd
worden. Dat werd duidelijk op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (bij het
vak pedagogiek). Vandaar dat de gevarieerdheid niet erg is, maar iets meer accuratesse
was op zijn plaats geweest. Verder is spelling van het Sranantongo niet altijd correct.
Zo staat in het spreekwoord bigi taki kang meki yu fadong (p. 67) ineens wel een ng
gespeld.
Surinaamse wijsheden betekent in deze publicatie alleen Creoolse wijsheden.
Andere groepen hebben echter ook hun wijsheden en die zouden heel goed in een
dergelijk boekje gepast hebben. Bovendien denk ik dat mensen met een Surinaamse
achtergrond in Nederland weer andere odo zijn gaan gebruiken, omdat zij in een
nieuwe leefwereld terecht gekomen zijn. Daarnaast zijn de raadsels, lai tori, eveneens
wijsheden, die op hun beurt ook onderdeel zijn van de wijsheid van het volk naast
die van de odo. Hoe dan ook, dit boekje is een mooi cadeautje om mensen te
introduceren in bepaalde facetten van de Surinaamse wijsheid.
Joop Vernooij

Annel de Noré, Het kind met de grijze ogen, Haarlem: In de Knipscheer
2004. 220 p., ISBN 90 6265 563 7, prijs €15,00.
Annel de Noré, het pseudoniem van Netty Simons, debuteerde in 2000 met De bruine
zeemeermin. Een opvallend debuut. Met het manuscript wist zij een prijs te winnen,
uitgeschreven door de Nederlandse ambassade in Venezuela. De jury onder
voorzitterschap van Frank Martinus Arion was unaniem in haar loftuitingen. Michiel
van Kempen, auteur van Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur noemde
haar (en Annette de Vries, schrijfster van het veelbelovende debuut Scheurbuik) ooit
in een interview voor het inmiddels niet meer bestaande Multined / Weekkrant
Suriname een belofte voor de toekomst van de Surinaamse literatuur. Welnu, van
Annel de Noré is inmiddels het tweede boek verschenen: de verhalenbundel Het kind
met de grijze ogen. Veelal geldt, na een opvallend debuut, een tweede publicatie als
een soort lakmoesproef. Een proef die de auteur in dit geval voor mijn gevoel,
glansrijk weet te doorstaan. Annel de Noré laat zien wie zij is: een schrijfster die de
moeite van het lezen meer dan waard is, en niet alleen voor Surinaamse lezers. De
verhalen kenmerken zich overduidelijk door een Surinaamse context die naar voren
komt in de locatie, in hier en daar het Surinaamse Nederlands (maar veel minder dan
in De bruine zeemeermin) en in de uitwerking van het thema, maar ze zijn meer dan
dat. De verhalen bevatten een thematiek die verder reikt dan die Surinaamse context.
Omgekeerd lijkt het alsof de auteur elementen uit het Europese erfgoed van
volksverhalen een Surinaamse inkleuring probeert te geven. De bruine zeemeermin
is daar natuurlijk een mooi
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voorbeeld van, maar ook het verhaal De fluit in onderhavige bundel, waarin elementen
uit de Rattenvanger van Hamelen zijn waar te nemen.
Haar verhalen zou je ook kunnen beschouwen als literaire uitwerking (met de
nodige ‘meerwaarde’) van hetgeen de schrijfster in een kort intermezzo op 29
november 2003 naar voren bracht op het colloquium Surinamistiek gewijd aan
Literatuur & Maatschappij: ‘Ze [Annel de Noré] voerde mij [Netty Simons] mee
naar een gebied waar ik mijn mededogen, mijn angst om te kwetsen, mijn lafheid
om te uiten waar het hart vol van is, mijn opportunisme vergat. In de zoektocht naar
de waarheid, naar eerlijkheid, naar rechtvaardigheid kwam ik bij verrassing ook
mezelf sporadisch tegen. In lachspiegels, in spookhuizen, in labyrinten, in sprookjes.’1
Tenslotte, in aansluiting op het bovenstaande, laat de bundel in literair opzicht een
grote verscheidenheid zien: realistisch, anekdotisch aandoend, maar vooral
psychologisch, verhalen die elementen van een parabel of een mythe hebben, en
tenslotte een verhaal met magisch-realistische kenmerken.
Het openingsverhaal Made in Heaven laat een vrouw zien die een buitensporige
bewondering voor haar man heeft. Zij komt er echter achter dat ze hem absoluut niet
kent en dat hun relatie niet volmaakt is. Het verhaal speelt zich af in wat je de
buitenwijken van Paramaribo zou kunnen noemen. Een zwangere, Braziliaanse, aan
wie ze een lift geeft naar het ziekenhuis, blijkt uitgerekend van haar (en ik heb het
over de hoofdpersoon van het verhaal) man in verwachting te zijn. De hoofdpersoon
raakt totaal gedesillusioneerd en ‘gedesoriënteerd’ met alle gevolgen van dien.
De bundel laat meer van dit soort ‘realistische’ verhalen zien, met een
psychologische waarheid die er veelal niet om liegt. Mensen kennen elkaar niet echt,
is er sprake van het kwade in de mens of wordt het gedrag veelal afgedwongen door
een vorm van opportunisme, zoals in het verhaal De vloek. In de intermenselijke
relaties gaat heel wat leed schuil. Wij mensen zijn veelal niet bij machte dat tegen
te gaan. Het komt op een schrijnende manier naar voren in het verhaal dat reeds
eerder in De Ware Tijd verscheen, De deur. Een kind dat zich niet kan uiten en voor
wiens neus deuren worden dichtgegooid, houdt op zijn beurt de deur gesloten voor
anderen, die zogenaamd het beste met hem voorhebben. Volwassenen die denken
aldus te handelen, hebben kennelijk geen idee van de schade die zij kunnen aanrichten,
zo lijkt de boodschap te zijn.
In NRC Handelsblad verscheen vorig jaar een serie artikelen over de o zo belaste
relatie tussen Suriname en Nederland. Het moest maar eens afgelopen zijn met een
bevoogdende opstelling van de kant van Den Haag, en Paramaribo moest nu eindelijk
eens ophouden met het zingen van het refrein van het lied van het koloniale
schuldgevoel van Nederland. Wat zou moeten Suriname doen? Het zou meer de blik
moeten richten op haar natuurlijke omge-

1

Annel de Noré, ‘Wat bezielt me?’, Oso 23 (2004) nr. 1, p. 147.
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ving en mee moeten gaan in de ontwikkelingen rond de moderne technologie. Dit
alles vind je op de een of andere manier terug in Stella Ursina, waarin Stella Ursina
een metafoor is van het onafhankelijk geworden Suriname. Een ikfiguur (je bent
aanvankelijk geneigd deze als de dochter te beschouwen, alhoewel je aan het einde
wat mogelijke aanwijzingen krijgt voor een zoon) is aan het woord; deze probeert
te achterhalen wie toch zijn of haar vader is. Achtereenvolgens voert de ikfiguur
daarover gesprekken met William Engelhart, Aart de Zeeuw en de dominee in wie
we respectievelijk de Engelsen, de Zeeuwen en de Nederlanders kunnen herkennen.
Zij hebben allen een onuitwisbare rol in het leven van Stella Ursina gespeeld. De
vader blijft echter onbekend. Ondertussen hebben we van de ikfiguur ook het
levensverhaal van de moeder mogen vernemen. Deze is, zo wordt aangegeven, als
gevolg van de verschrikkingen die haar zijn overkomen verworden tot ‘een warrige
homp onbenulligheid’. Even later lezen we dat ze ‘vooral psychisch achteruit is
gegaan. Lichamelijk is er niet zo veel met haar aan de hand.’
Na de zoektocht naar de roots keert de dochter/zoon weer terug naar de moeder
tegen wie het volgende gezegd wordt: ‘Laten we vasthouden wat goed voelt en
loslaten wat pijn doet. [...] De dominee noch ik kan de waarheid of het verleden
veranderen. Altijd zal zijn nageslacht met jouw kroost verbonden blijven. Daar heeft
hij persoonlijk aan meegewerkt.’ Aan het einde van het verhaal wordt aan de moeder
tenslotte het volgende voorgehouden: ‘En jij en ik gaan in het heden leven. We gaan
reizen, de wereld verkennen.’
Annel de Noré houdt door middel van de literatuur de lezer in Nederland en
Suriname een spiegel voor. Dat daarbij de ikfiguur dit alles verwoordt, mag de lezer
hoopvol stemmen. Middels de literatuur geeft Annel de Noré aan vertrouwen te
hebben in de nieuwe generatie, en daarmee impliciet ook in het land zelf. Deze
generatie zal, in de visie van de schrijfster, het stokje (op betere wijze wellicht)
moeten overnemen van hen die Suriname hebben laten verworden tot wat het is.
Het titelverhaal verwijst overduidelijk naar Latijns-Amerika als zodanig en in het
bijzonder naar de Inheemse mythologie. Het speelt zich af op het moment dat de
blanken het continent binnendringen en de oorspronkelijke bewoners overmeesteren
en zich tegelijkertijd gaan mengen met de Inheemsen. Een Inheemse vrouw raakt
zwanger van een ‘overheerser’. Zo'n daad roept om wraak, maar tegelijkertijd ontstaat
een nieuw volk zo geeft de schrijfster aan. Er lijkt in de (Surinaamse) literatuur sprake
te zijn van een hernieuwde aandacht voor de Inheemse bevolkingsgroep en dan niet
van binnen uit. Ik wijs in dit verband op de zojuist verschenen roman van Clark
Accord, Tussen Apoera en Oreala. Deze twee verhalen doorbreken mijns inziens,
zij het op voorzichtige wijze, de sombere teneur van de andere verhalen.
Het wordt tijd voor een kritische (wat heet ‘kritisch’?) noot over de tekst op de
achterflap die afkomstig is van de uitgeverij. Deze kenmerkt zich door een vorm van
taalgebruik dat lekker bekt, maar zonder context niet zoveel zegt (‘intense drang’)
dan wel blijk geeft van onwetendheid omtrent het karakter
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van de verhalen. Ik haal als voorbeeld aan: [Stella Ursina] ‘[...] het alledaagse dat
gaandeweg een fictieve werkelijkheid wordt.’ Een verhaal dat kenmerken heeft van
een allegorie, zal toch op zijn minst voor een lezer vormen van herkenbaarheid, dus
vormen ontleend aan de realiteit, gaan vertonen. Het zal dus eerder reëler dan fictiever
worden. De situering van het titelverhaal, aldus diezelfde achterflap, ‘in een koloniaal
verleden’, zet de lezer op een verkeerd spoor.
De zwarte wolk laat inderdaad de nodige zwarte wolken zien boven Suriname.
Een groep onderofficieren trekt de jungle in om het land te zuiveren en het bestuur
over te nemen. Met de eenheid en de zuivere bedoelingen van de groep is het echter
gauw gedaan. Wantrouwen, machtswellust en hebzucht gaan de boventoon voeren.
De revolutie eet zijn eigen kinderen op. Een overduidelijke verwijzing naar de zwarte
bladzijden uit de geschiedenis van Suriname, maar daarin is het land niet uniek. Het
verhaal heeft wat weg van een sleutelverhaal waarin we bestaande personen kunnen
herkennen. De ikfiguur tracht op het einde van het verhaal, te ontkomen, maar hij
geraakt op pijnlijke wijze tot een eenheid met de bomen in het oerwoud. ‘Vingers
breken af. Krakend scheuren mijn lendenen uiteen. Mijn binnenste staat in brand. Ik
schreeuw het uit. Schreeuw, Schreeuw, Schreeuw.’ Het vertoont, aldus, trekjes van
het magisch-realisme, hetgeen in de Surinaamse literatuur sporadisch voorkomt,
zoals te lezen valt in Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Samenvattend,
het zijn indrukwekkende verhalen die de lezer aan het denken zetten over
intermenselijke relaties, over historische en actuele politieke en maatschappelijke
zaken. Naast een vorm van pessimisme is er ook optimisme. (Wat dat betreft zou de
foto op de achterflap wel wat minder somberheid mogen uitstralen!). Maar, en daar
gaat het om, literatuur op zijn best!
Joost Minnaard

Carry-Ann Tjong-Ayong, Masiakriki. Het lied van de rivier, Schoorl:
Uitgeverij Conserve 2004. 113 p., ISBN 90 5429 194 X, prijs €16,00.
De foto op de omslag van het boek ziet er uitnodigend uit: een korjaal op een rivier
in het binnenland van Suriname, de titel Masiakriki Het lied van de rivier weergegeven
in de kleuren van de vlag van Suriname. De toevoeging: een poëtisch reisverhaal
over het Surinaamse binnenland, met foto's, maakt je nieuwsgierig, uiteraard naar
de inhoud maar ook naar de vorm. De nadrukkelijke aanprijzing van die vorm wijst
er kennelijk op dat het gaat om een niet alledaags reisverslag. De tekst op de
achterkant van het boekje, over de auteur Carry-Ann Tjong-Ayong (van Surinaamse
oorsprong) en haar bepaald niet gemakkelijke tocht naar het gebied van de Saramaka,
doet echter de wenkbrauwen fronsen. Stilistische onvolkomenheden, een cliché,
zonder nadere toelichting: ‘Ze werd echter warm ontvangen door de plaatselijke
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bevolking die hun erkentelijkheid demonstreerde (...) Haar avonturen en ervaringen
bij de Marrons en de jeugdherinneringen die dit verblijf bij haar oproepen worden
op poëtische wijze weergegeven in dit boek.’ De toevoeging ‘poëtisch’ wordt aldus
op circulaire wijze omschreven. De biografie steekt uitvoerig - in een kleiner
lettertype, zodat het nog op de omslag past - de loftrompet over Carry-Ann
Tjong-Ayong (wel dagaanduiding, maar geen geboortejaar); ‘De schrijfster staat
bekend als activiste (...) Door een hersenbloeding is zij nu minder maatschappelijk
actief, maar haar creativiteit is toegenomen. Zij speelt theater, houdt voordrachten
en zet projecten op in ontwikkelingslanden.’
Het roept bij mij als lezer een gevoel van tweeslachtigheid op: uitnodigend,
nieuwsgierig maar ook wat ‘irritatie’ over de mate van aandacht voor de auteur en
slordigheden/fouten, die helaas ook in het boek zelf voorkomen. Dat tweeslachtige
aspect is kenmerkend voor het boek, waarvan, naar mijn idee, veel meer te ‘maken’
zou zijn geweest. Een gemiste kans derhalve.
Het boek bevat een reisverslag in drie hoofdstukken van een tocht naar en het
verblijf in, één van de dorpen van de Saramaka, Masiakriki aan de bovenloop van
de Surinamerivier. Het precieze doel van de reis - die op de een of andere manier
betrekking heeft op een project om aldaar een crèche op te zetten - komt niet echt
goed uit de verf. Het wordt zo nu en dan terloops genoemd. Dat is jammer. Meer
informatie over een ongetwijfeld zinnig project zou op vormen van sympathie van
de lezer kunnen rekenen. Wel veroorlooft de auteur zich, out of the blue, af te geven
op de weigerachtige houding, dan wel de honding van ‘niets van zich laten horen’
van bekende fondsen als het Liliane Fonds en Unicef. Alhoewel het bewijs ontbreekt,
maak je je misschien als lezer daar, intuïtief, tegen beter weten in, een voorstelling
van. Vervolgens concludeert de auteur gemakshalve en zonder vorm van gêne: ‘Ik
ben teleurgesteld in dergelijke rijke organisaties die de donaties die ze krijgen voor
zich zelf schijnen te gebruiken.’
Raadselachtig is de titel van het derde hoofdstuk: Anneke. Het gaat om een
Nederlandse vriendin die op bezoek komt. In het gedicht over de dag na haar aankomst
wordt het volgende gezegd (de lezer heeft nog niet echt kennis met haar kunnen
maken): ‘Anneke loopt naar het water / Blank tussen zwarte vrouwen / Een met hen
even later / Doet ze de was vol vertrouwen [...] Alsof ze nooit van verre kwam.’ Ze
speelt verder in het boek niet of nauwelijks een rol; vanwaar dan die titel? En de
aandacht in het gedicht? Eén duik in de rivier, en je bent ingeburgerd bij de Saramaka?
Het beeld van die Anneke roept bij mij althans, op zijn minst, vragen op.
Het onderwerp van het boek is, los van het bovenstaande, de moeite meer dan
waard. Maar: Op welke lezer richt de auteur zich? Op een ‘kenner’ van switi Sranan?
Dan zou je de nodige zaken toch al als bekend mogen veronderstellen, en indachtig
dit perspectief zou de auteur zich toch zeker moeten behoeden voor uitglijders als
de volgende: ‘De geschiedenis van de marrons is altijd oraal doorgegeven en nergens
opgeschreven.’ Je hoeft alleen maar te
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denken aan boeken als die van Wim Hoogbergen en het fotoboek van de Samsons:
Tree of forgetfulness om het ongelijk van deze nogal apodictisch aandoende uitspraak
bevestigd te zien. Of bedoelt de auteur iets anders? Wat meer voor de hand liggend:
Richt het boek zich dan op de willekeurige buitenstaander, die een mogelijke trip
naar het binnenland van Suriname overweegt? Nodigt het daartoe uit? Ja, en nee.
Het boek biedt hoe dan ook een kijkje in de keuken van de bewoners van het
binnenland, ook al is dat beperkt tot de Saramaka en het is hier en daar zeer
informatief. Ik denk aan de Inleiding, maar tegelijkertijd is het mij een raadsel waarom
dat dan in hetzelfde lettertype moet worden weergegeven als de flash backs en
gedichten in het verhaal zelf. En waarom moet dat zo verbrokkeld, om niet te zeggen
rommelig, alsof de alinea als eenheid van vorm en inhoud niet meer zou functioneren?
Onnodig moraliserende dan wel onbeholpen geformuleerde uitspraken springen in
het oog: ‘Men moet echter nooit twee begrippen verwarren, die nogal gecompliceerd
zijn [...] Of: ‘Een meisje wordt als volwassen vrouw gaan-kwei uman beschouwd
tussen zestien en twintig jaar. Ze heeft dan ook borsten en krijgt haar eerste pangi.’
Je hoeft warempel niet eens naar het binnenland te gaan om in te zien dat een vorm
van nuancering / correctie op zijn plaats zou zijn, zowel naar vorm als inhoud. Een
verwijzing naar de noten met betrekking tot gaan-kwei uman ontbreekt bijvoorbeeld.
In de noten worden overigens - ook voor buitenstaanders - relatief bekende zaken
als pangi, en sibibusi meermalen op dezelfde wijze verklaard.
Het boek zal de lezer weten aan te spreken bij onderwerpen als de dood, de
medicinale behandeling van een natuurgeneeswijzer, en aids in het binnenland. Aan
Kakaw, de Saramakaanse die haar behulpzaam is, besteedt het boek veel aandacht.
Wat de lezer bij blijft, is dat ook Kakaw uiteindelijk het binnenland heeft verlaten
en haar man gevolgd is naar Frans Guyana. Het nodigt de lezer uit mee te denken en
vragen te stellen over de toekomst van het binnenland en zijn bewoners. Zo vond ik
het jammer niet meer te lezen over de behandelingen van de dresiman met betrekking
tot de hoofdpersoon (de schrijfster). Hoe is het haar vergaan na de eerste behandeling?
Dit soort van passages spreekt aan omdat daarin vooral die ander, en zijn geneeswijze,
naar voren komen, en niet de ikfiguur. Het komt het boek ten goede.
De persoon van de schrijfster komt vooral naar voren in de herinneringen aan haar
jeugd en ook in de gedichten die het proza afwisselen. Daarbij treden herhalingen
op, zijn de gedichten nogal eens langdradig en uitleggerig, om niet te zeggen vaag.
Ze doen iets te veel aan poëzie voor tussen de schuifdeuren denken. Zie bijvoorbeeld
Thuis (p. 52), De oude dresiman (p. 56) of Uitvaart (p. 44) dat stoplappen en fouten
bevat. Ik citeer uit het eerste gedicht: Dit is mijn land / Hier hoor ik thuis / Hier ben
ik reeds geweest / Toen eeuwen geleden mijn ouders door de bossen vluchtten / Toen
zij genoeg van al dat zuchten / de vrijheid zochten / Toen al mijn broers en zusters
/ De verknochte aarde kusten / Om daar voor eeuwig te gaan rusten (...) Nee, van
gedichten moet dit boek het niet hebben. Maar, laten we wel wezen, een afwisseling
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tussen proza en poëzie is niet gemakkelijk: gedicht en prozatekst moeten elkaar niet
het gras voor de voeten wegmaaien en tegelijkertijd in een dynamische relatie tot
elkaar staan. Zo'n combinatie komt vooral tot zijn recht bij dramatische, conflictueuze
onderwerpen. Het binnenland van Suriname zou zich daartoe overigens goed lenen.
Een geslaagd - en indrukwekkend - voorbeeld vind ik zelf bijvoorbeeld Ik heb geen
naam (1980) van Dagmar Hilarová en Miep Diekmann over een verblijf in het
concentratiekamp Theresienstadt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Eveneens
voorzien van illustraties, zij het getekend.
Dit alles brengt me tot een aantal overwegingen: Wat is de rol van de uitgeverij
geweest, met al haar expertise omtrent Suriname? Hebben auteur en uitgeverij
afdoende nagedacht over het begrip ‘poëtisch reisverhaal’? Is de auteur vervolgens
op kritische wijze begeleid door een redacteur? Was de auteur bereid tot enige vorm
van begeleiding na inlevering van een manuscript dat - afgaande op wat ik lees - nog
alles weg heeft van een concept waar wat van te ‘maken’ valt?
Joost Minnaard

Ellen Ombre, Negerjood in moederland. Amsterdam - Antwerpen: De
Arbeiderspers 2004. 192 p., ISBN 90 295 3674 8, prijs €17,50.
‘In de winter van het jaar 2000 verliet Hannah Dankerlui haar huis in de binnenstad
van Amsterdam.’ Zo begint Negerjood in moederland, het romandebuut van Ellen
Ombre. De toon van het verhaal is hiermee gezet. Hannah Dankerlui, de hoofdpersoon
van dit boek, trekt met haar koffers en tassen op een bagagewagen uit het
monumentale pand aan de chique Amsterdamse grachtengordel, waar zij dertig jaar
gewoond heeft met haar man Chaim. Haar huwelijk is gestrand en zij is op weg naar
een Surinaamse vriendin in Amsterdam Z.O., de Bijlmer of wel Blaka Foto, waar
zij tijdelijk onderdak hoopt te vinden.
Als puber verhuist Hannah, met haar familie naar Nederland. Haar vader is een
zwarte Surinamer en haar moeder, Emma Henco (= omvorming van Cohen) stamt
af van zogenoemde Negerjoden. Zij heeft een vooroudergeschiedenis op Joden
Savanne in Suriname, een nederzetting van de voor de inquisitie gevluchte sefarden.
Negerjoden zijn nakomelingen uit relaties tussen Joodse planters en slavinnen.
Soms waren het terloopse meester-slaafrelaties, maar het konden ook langdurige
buitenechtelijke verhoudingen zijn. De algemene regel in de kolonie, ‘hoe lichter
van kleur hoe groter het aanzien’ was ook op deze groep van toepassing. Hoewel
Negerjoden zich vereenzelvigden met de hechte Joodse gemeenschap, werden zij
niet helemaal geaccepteerd. Uiteindelijk richtten zij een eigen geloofsgemeenschap
en gebedshuis op in Paramaribo aan het Sivaplein.
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Als scholiere in Nederland wordt Hannah zich bewust van haar Joodse identiteit.
Een bijbaantje, als sjabbesgoj (= niet-Jood, die taken verricht voor Joden op de
sabbat) in een orthodox Joods verzorgingstehuis, brengt haar in contact met de Joodse
wereld. Later als zij een reis naar Suriname maakt, bezoekt zij ook Joden Savanne,
wat nu een lieu de mémoires is voor het Joodse deel van de Surinaamse samenleving.
Tot grote vreugde van haar moeder trouwt Hannah in Amsterdam met de antropoloog
Chaim, een ‘vrijzinnige’ Jood. Op die bewuste winterdag in het jaar 2000, als zij op
weg gaat naar de Bijlmer, trekt haar leven in Suriname en in Nederland als flashbacks
in flarden aan haar voorbij. De hoofdpersoon pendelt en zwerft tussen culturen
(Joods/Neger) en plekken (Suriname/Nederland). Zij meent keuzes te moeten maken.
Maar welke? Elke keuze voelt haast als een amputatie, als verraad aan zichzelf. De
eeuwige twijfel; ‘een streep onder het verleden’, maar waar zou die streep moeten
lopen? ‘Een streep door jezelf?’ vraagt Ombre. De moeizame relatie met haar moeder,
het gemis van haar vader, haar mislukte huwelijk en haar eigen psychoanalyse
passeren de revue.
Hannah is in de ban van haar familiegeschiedenis die zij pas na de dood van haar
vader volledig te weten komt. ‘Het is zinloos je vast te klampen aan je herkomst,’
hield Hannahs vader haar steeds voor, maar zij voelt zich opgezadeld met haar
familieverleden en kan niet ontsnappen aan of zich bevrijden van dit erfgoed.
Ombre plaatst de lotgevallen van de hoofdpersoon tegen een overvloed van goed
gedocumenteerde historische feiten, waardoor de draad van het verhaal soms verloren
dreigt te gaan. Negerjood in moederland is geen historische roman, maar het leven
van de personages is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de kolonie,
de Joden en de slavernij, waaraan zij zich niet kunnen onttrekken.
Ellen Ombre's stijl - helder en direct - leent zich uitstekend voor korte verhalen,
maar blijkt ook effectief in de roman. De thema's, personages en situaties die zij
beschrijft zijn duidelijk herkenbaar uit haar vorige boeken, maar in de roman zijn ze
verder uitgewerkt. De rake beschrijvingen en observaties zijn als doorkijkjes in het
leven van alledag. Het leven in Suriname in oorlogstijd, jonge mensen in het
Amsterdam van de zestiger jaren, het bezoek van haar ‘ouma’ aan Amsterdam Z.O.
zijn juweeltjes, boeiend en uitstekend getypeerd. Kortom de kleine, doch complexe
wereld van hen, die in en tussen verschillende culturen en landen leven wordt door
Ellen Ombre uitstekend neergezet. Negerjood in moederland is een aanrader.
Tot slot geeft de auteur nog een lijst van geraadpleegde literatuur en een
woordenlijst Sranan/Nederlands. Van haar hand verschenen eerder drie
verhalenbundels: Maalstroom (1992), Vrouwvreemd (1994), Valse verlangens (2000)
en een reisverslag Wie goed bedoelt (1996)
Dorine van Hinte-Rustwijk
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Charlotte I.E.A. van 't Klooster, Jan C. Lindeman & Marion
Jansen-Jacobs, Index of vernacular plant names of Suriname, Blumea
(Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography), Supplement 15, 2003.
322 p., ISBN 90 7136 55 2, prijs €50,00.
Deze publicatie heeft zijn oorsprong in wat nu ‘Nationaal Herbarium Nederland
vestiging Utrecht’ heet en dankt zijn verschijning in eerste instantie aan de tweede
auteur. Het was dr. J.C. Lindeman die, al bij zijn eerste kennismaking met Suriname,
bijzondere belangstelling opvatte voor de volksnamen van de planten daar. Dat was
in 1948, toen hij deelnam aan een expeditie door een nog niet wetenschappelijk
onderzocht deel van het kustgebied. Hij wijdt aan dit aspect van het onderzoek en
de daarbij ondervonden moeilijkheden enige ook voor leken zeer instructieve
bladzijden in het proefschrift van 1953, waarin hij de plantengroei van dat gebied
beschrijft. Hij ervoer tijdens die tocht hetzelfde als iedere andere botanicus die de
Surinaamse wildernis al betreden had of nog betreden zou: je kunt daar alleen zinvol
planten verzamelen en ter plaatse nader onderzoek doen, als je wordt bijgestaan door
een (of meer) Surinaamse ‘kenner(s)’. Dat zijn vanzelfsprekend mensen die zich
bedienen van de volksnamen.
Bovendien: meer hulpkrachten van verschillende etnische afkomst betekent ook
meer verschillende namen, in Lindemans geval in het Sranan (van Helstone),
Karaïbisch (van Tempiko), Arowaks (van Clemens) en Surinaams-Nederlands (van
alledrie). Omstreeks die tijd begon 's Landsbosbeheer dan ook ten behoeve van de
bosexploitatie en bosbouw echte ‘boomkenners’ te selecteren en op te leiden en werd
deze specialisatie ook formeel een functie.
Lindeman is bij later eigen onderzoek doorgegaan alle volksnamen die hem geleerd
werden te noteren. Verder heeft hij ook alle namen verzameld die al eerder door
anderen gedocumenteerd waren of hem later ter ore of onder ogen kwamen - alles
met elkaar uit 49 bronnen. De aanpak was echter niet systematisch genoeg, met als
gevolg dat zijn bevindingen over een kaartsysteem, notitieboekjes en losse
aantekeningen verspreid raakten. Evenwel, dat materiaal is nu geordend en
gedigitaliseerd door de eerste auteur, begeleid door de derde auteur die ook de
initiatiefneemster was tot dit project. Daarbij heeft eerstgenoemde ook enige tientallen
volksnamen betrokken die zij zelf in Suriname had opgespoord. Het boekje bevat
volksnamen uit tien van de twintig in Suriname gesproken talen, te weten
(Surinaams)-Nederlands, Sranantongo, Saramakaans, Matawai, Aukaans,
Paramakaans, Karaïbisch, Arowaks, Trio en Wayana.
De feitelijke index bestaat in wezen uit twee lijsten. De eerste geeft de
wetenschappelijke namen van de ongeveer 2300 opgenomen soorten, alfabetisch
gerangschikt naar achtereenvolgens de naam van de familie, geslacht (genus) en
soort. Bij iedere soort staan alle gevonden volksnamen per taal en met vermelding
van de bron(nen). In de tweede lijst zijn alle - dat zijn ongeveer 7050 - volksnamen
alfabetisch gerangschikt, met achter iedere volksnaam
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de wetenschappelijke naam. Gemiddeld worden er dus bij iedere soort drie
volksnamen vermeld.
De vraag of alle namen van Lindeman ook werkelijk in de Index terecht gekomen
zijn, lijkt niet relevant, maar ik stel hem toch, en, naar blijkt, met enig recht.
Ongetwijfeld ontbreekt er weinig, maar toch: Een lijst van woorden voor mijn eigen
onderzoek die ik in 1959 aan Lindemans ‘archief’ ontleende, bevat negen namen die
ik nu in de Index niet terugvind. Hetzelfde geldt voor 53 volksstammen die ik in de
jaren 1963-1966 aanleverde. Er ontbreken zelfs namen die Lindeman in zijn eigen
botanische publicaties gebruikt. Tot zover een vergelijking van het gebodene met
wat verwacht had kunnen worden. Hierbij zij verder aangetekend, dat, zoals ook in
het voorwerk duidelijk wordt gesteld, het verkregen corpus van volksnamen niet
door de molen van een kritische, zowel botanisch als taalkundig verantwoorde
beoordeling is gegaan. Een andere vergelijking kan betrekking hebben op namen die
in deze index nu voor het eerst worden gepubliceerd en, als tegenhangers, namen
die al gepubliceerd waren, maar in Lindemans aantekeningen niet blijken (of lijken)
voor te komen. Wat de eerste groep betreft durf ik te veronderstellen, ook zonder te
gaan zoeken en tellen, dat het er honderden zijn. Omtrent de tweede groep heb ik
wel enige nauwkeuriger indicaties. In de Woordenlijst Sranan-Nederlands-Engels
van 1995 is een aparte en zeer deugdelijke lijst van Sranan plantennamen opgenomen;
een dergelijke lijst van Surinaams-Nederlandse namen zit in het Woordenboek van
het Surinaams-Nederlands uit 1989. Deze twee samen vermelden ruim 400
volksnamen die in de Index voorkomen. Kortom, met dit boek beschikken we nog
niet over een zo volledig mogelijk woordenboek van alle volksnamen van planten
in Suriname, maar er is daarvoor wel een stevig fundament gelegd.
In het voorwerk wordt uiteraard aandacht besteed aan de betekenis die de hier
aangedragen kennis heeft voor de zuivere en de toegepaste wetenschap. In feite is
dat laatste de inspiratiebron geweest voor de eerste auteur. Gewezen wordt niet alleen
op de toepassingen in bosexploitatie en bosbouw, maar ook op de noodzaak vooral
met de plaatselijke bevolking te kunnen spreken over hun eigen gebruik van planten
als bouwmateriaal, voor voedsel, visvergif, medicijn enzovoort, mede met het oog
op het eventuele gebruik van anderen. Onderzoek over deze aspecten wordt
samengevat onder de term ‘etnobotanie’. Graag wil ik hieraan toevoegen, dat het
boek een rijke bron kan zijn voor allerlei taalkundig onderzoek, waaronder
sociolinguïstisch. Ik denk aan de etymologische kanten van al die namen, daarbij de
talen vergelijkend. En, bijvoorbeeld, een vraag als deze: zijn er categorieën van
planten die in de ene taal genoemd zijn naar een eigen, waarneembaar kenmerk, en
in de andere taal naar een toepassing? En hangt dat dan weer samen met verschillen
in leefgebied, levenswijze of (andere) culturele eigenheid van de sprekers van die
talen? Je kunt m.i. te kust en te keur gaan.
Het voorwerk bevat alles wat nodig is om de achtergrond van dit boek te begrijpen
en vat te krijgen op de bruikbaarheid, maar dat moet je wel zelf
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opdiepen uit een overmaat aan wel interessante maar veelal niet ter zake doende
informatie. Ik heb één serieus punt van kritiek en dat betreft de behandeling van het
Surinaams-Nederlands (SN). Over alle betrokken talen worden hier de nodige
inlichtingen verschaft, behalve over de SN. Daar wordt in het voorwerk geen woord
aan gewijd, terwijl er wel bij circa 520 soorten een SN naam gegeven wordt. Het
lijkt dus alsof ook ter zake deskundige Surinamers, indien met elkaar in het Nederlands
een gesprek voerend, bij die andere circa 1780 soorten met hun mond vol tanden
zouden staan. Maar dat is niet zo. Om te beginnen zijn er nog wel meer namen met
een puur Nederlandse klank beschikbaar (zie boven), maar bovendien heeft het SN
voor heel veel planten een naam geleend uit een andere Surinaamse taal - bijna altijd
het Sranan - en die wel of niet vernederlandst. Of al die namen, of een deel ervan,
nu ook als geleend element tot de SN woordenschat gerekend moeten worden, moet
men in Suriname nog met elkaar gaan uitmaken. Dit alles komt in het boek niet ter
sprake.
Er zouden nog heel wat kleine aanmerkingen op dat voorwerk gemaakt kunnen
worden, evenwel niet van veel belang voor de surinamistiek. Dus, samengevat:
Suriname heeft een belangrijk boek gekregen ten behoeve van de ‘toegevoegde
plantensystematiek’, alias etnobotanie, dat tevens de basis is voor een compleet
botanisch woordenboek en zich ook nog leent voor taalkundige analyse.

Aangehaalde literatuur
Pieter A. Teunissen & Marga C.M. Werkhoven. Planten/plants. In: Stichting
Volkslectuur Suriname, 1995. Woordenlijst/wordlist Sranan-Nederlands,
Nederlands-Sranan, English-Sranan, p. 223-252. Paramaribo, Vaco.
J. van Donselaar, 1989. Woordenboek van het Surinaams-Nederlands.
Muiderberg, Coutinho.
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Walter Lotens, Omkijken naar een ‘revolutie’: Surinaamse intellectuelen
onder militairen. 192 p., prijs €15,00. In eigen beheer uitgegeven, te
bestellen via e-mail: walterlotens@yahoo.com
De Belgische journalist Walter Lotens woonde van 1998 tot 2003 in Suriname. In
die periode interviewde hij tal van Surinaamse prominenten Deze interviews bundelde
hij later. In 2000 verscheen Gesprekken aan de Waterkant en twee jaar later Suriname
in stukjes. Lotens derde werk over Suriname, een bundel die met kop en schouders
boven de twee andere uitsteekt, is Omkijken naar een ‘revolutie’: Surinaamse
intellectuelen onder militairen. Lotens verbleef in de jaren 1980 vier jaar als
internationalista in Nicaragua om de Sandinistische Revolutie te verdedigen. Toen
hij zich begon te verdiepen
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in het Suriname van de begin jaren 1980 viel het hem op dat de politieke situatie
daar en toen gelijkenis vertoonde met wat hij in Nicaragua had meegemaakt: ‘een
corrupte elite, moedige militairen, Cuba-fanaten, CIA-watchers en de voortdurende
dreiging van een VS-interventie.’ Hij besloot tien bekende Surinamers te interviewen
om zo een tijdsbeeld te schetsen van deze rumoerige periode die intussen al weer 25
jaar achter ons ligt.
Lotens koos niet voor militairen of voor mensen van de owru su (de traditionele
partijen van voor 1980 en na 1987), maar voor personen die op de een of andere
manier in relatie tot het militaire regime stonden. Hij vermeldt niet of er ook mensen
waren die een interview hebben geweigerd of waarvan het interview buiten het boek
bleef. De tien geselecteerden zijn echter stuk voor stuk interessante persoonlijkheden
met een scherpe kijk op de Surinaamse samenleving. Dit zijn ze: de ‘linkse’ journaliste
Chandra van Binnendijk, de ‘rode’ pater Joop Vernooij, de geoloog Eddy Jharap, in
1980 lid van de Volkspartij, nu directeur van Staatsolie, Marten Schalkwijk, de
eigenzinnige DOE-politicus uit een roemruchte EBG-familie, Edward Naarendorp,
lid van de Revolutionaire Volkspartij en fervent ondersteuner van de revolutie ook
na de decembermoorden, Maureen Silos, de directeur van de
Mensenrechten-organisatie Moiwana 1986, het echtpaar Cynthia Roosenblad en
Harold Jap-A-Joe, PALU-leden toen en nog steeds, de eveneens tot de PALU
behorende landbouweconoom Winston Caldeira en Maurits Hassankhan, als
wetenschapper werkzaam aan de Anton de Kom Universiteit en als VHP-politicus
aanwezig in de Nationale Assemblee.
Het is altijd boeiend mensen in retrospectief een periode te laten beschrijven. Zeker
natuurlijk diegenen (dat zijn niet alle hiervoor genoemde personen) die volgens velen
toen ‘fout’ waren. Lotens wist de juiste vragen te stellen en zijn tien gesprekspartners
hebben in zijn algemeenheid vrij en open verteld. Het zijn natuurlijk wel hun verhalen
en de ‘lezer is vrij te bepalen welke waarde hij of zij eraan hecht’, merkt Jules Sedney
in het voorwoord terecht op. Aan de interviews gaat een heldere inleiding vooraf
over de periode 1980-1987. Lotens plaatst de Surinaamse ‘revolutie’ ook in een
breder perspectief. De ‘revolutie’ had zijn wortels in de jaren 1970 toen wereldwijd
nog de gedachte leefde dat een betere samenleving maakbaar was. Het was de periode
van het Cuba van Fidel Castro, van de posters van Che Guevara, de martelaar van
de linkse revolutionairen, van Ho Tsji Min en de Vietnamese strijd tegen de
Amerikanen, van de Sandinisten in Nicaragua en het Grenada van Maurice Bishop.
De sergeantscoup van 25 februari 1980 werd niet alleen door links bejubeld.
President Johan Ferrier had het over ‘onze’ jongens. De coupplegers konden
aanvankelijk rekenen op steun van de bevolking. De zestien ‘jongens’ werden stijlvol
gefotografeerd, elk hun Uzi omklemmend. Marten Schalkwijk herinnert zich nog
dat hij met velen stond te juichen op straat toen de militairen de macht overnamen.
‘Voor mij was het toen een progressieve coup. Ik vond het uitstekend dat de
reactionairen aan de kant werden gezet.’ Maureen Silos
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studeerde in 1980 nog in Nederland. ‘In eerste instantie was ik blij. Eindelijk was
Arron en die corrupte kliek weggejaagd!’ Ik vond het positief omdat het niet goed
ging met het land. Die staatsgreep, dacht ik even, kon de zaken ten goede keren.’
Ook in Nederland oogstte de ‘ingreep’ veel goodwill. Een PvdA-delegatie trok
naar Paramaribo en concludeerde dat het nieuwe regime het voordeel van de twijfel
moest krijgen. Terwijl de wettig gekozen minister-president Henck Arron in de
gevangenis zat, beschuldigd van corruptie, accordeerde de Nederlandse regering de
besteding van een half miljard gulden uit de verdragsmiddelen aan voor de
kleinschalige projecten van de nieuwe regering.
Eddy Jharap, nu directeur van Staatsolie, was in 1980 een belangrijk lid van de
Volkspartij. Hij herinnert zich nog dat hij wat onthutst was over de staatsgreep, omdat
hij verwachtte dat zijn partij bij de verkiezingen van 1980 het goed zou doen en die
verkiezingen gingen nu niet door. Cynthia Rozenblad en Harold Jap-A-Joe van
dezelfde partij deelden zijn mening. De coup betekende ook een splitsing in de partij.
De aanhangers van de militairen verenigden zich in de Revolutionaire Volkspartij.
De anderen bleven wat verweesd achter waaronder Jharap.
Lange tijd is de sergeantscoup van 1980 gezien als een uit de hand gelopen
vakbondsactie, maar Bouterse zelf verklaarde al in 1990: ‘We spraken in 1978 al
over overname door middel van een staatsgreep. Alle denkbare, linkse groepen en
personen zijn benaderd voor advies en ondersteuning.’2 De eerste politieke partij die
de sergeanten consulteerden, was de Partij Nationalistische Republiek (PNR) van
Leeflang en Bruma. Ook met Ruben Lie Pauw Sam van de Volkspartij (later de
Revolutionaire Volkspartij) bespraken de militairen de mogelijkheden van een
staatsgreep. Hij was wild enthousiast en zag een socialistisch Suriname aan de horizon
glooien.
Van de putschisten hadden waarschijnlijk alleen Mijnals, Sital en Joeman (linkse)
politieke ideeën. Bouterse was in die tijd een sympathieke sportinstructeur die aan
zijn gehoor moppen en anekdoten vertelde, geen politiek gewauwel. Na een paar
maanden dreigden de linkse krachten de overhand te krijgen, geheel tegen de zin van
Bouterse. Hij trok zich zelfs wegens de te linkse koers terug uit de Nationale Militaire
Raad, om een goede maand later terug te slaan. ‘Wij zijn militairen, we marcheren
van links, rechts, links, rechts, links,’ verklaarde hij op 13 augustus 1980 en liet
Joeman, Sital en Mijnals en wat linkse politici opsluiten: ‘Betweterige, ultralinkse
elementen die zich al jarenlang boven het bewustzijn en de diepgewortelde verlangens
van ons volk bewegen’. President Johan Ferrier moest aftreden, het parlement mocht
naar huis, de militairen kondigden de noodtoestand af en schorsten de grondwet. Een
dag later lieten zij Chin A Sen door het Hof van Justitie tot

2

Bouterse, Desi & Ludwich van Mulier, 1990, Dekolonisatie en nationaal leiderschap. Een
terugblik op vijftien jaar onafhankelijkheid. Nijmegen/Paramaribo: Transculturele uitgeverij
Masusa, p. 68-70.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

188
president benoemen. Op 14 november 1980 kreeg de regering de bevoegdheid, na
overleg met het Militair Gezag, decreten en wetten uit te vaardigen. De militaire
dictatuur was gevestigd.
Begin 1981 begon het Militair Gezag (Bouterse) de weg naar links te bewandelen.
De militaire machthebbers verklaarden zichzelf tot ‘revolutionairen’. De ‘linkse
betweters’ van een half jaar tevoren werden vrijgelaten en in de armen gesloten. De
sergeanten legden op de televisie aan de bevolking uit wat de socialistische koers
zou worden. Uiterst links, onderling verdeeld en niet direct op weg naar een massale
aanhang onder de kiezers, zou via de gewone weg niet snel invloed op de landspolitiek
hebben verworven, maar hun voorlieden roken nu hun kans. Contacten met Cuba en
Nicaragua werden aangehaald. Het Bureau Volksmobilisatie schiep in en rond de
hoofdstad Paramaribo een aantal volkscomités naar Cubaans en Nicaraguaans model.
Na een bezoek aan Grenada keerde Bouterse diep onder de indruk van leider Bishop
terug. De bevelhebber bezocht in het geheim Cuba en kwam begeesterd van Castro
thuis. In december 1981 beleed de bevelhebber zijn revolutionaire leiderschap in het
openbaar ter gelegenheid van de proclamatie van het ‘Revolutionair Front’. President
Chin A Sen pakte zijn koffers en stapte op.
Na de val van Chin A Sen kreeg uiterst links ruim baan. Inmiddels gonsde het in
Paramaribo van geruchten: over afrekeningen binnen het ‘eigen circuit’, maar vooral
over contracoups en plannen voor een invasie, door Nederland of de Verenigde
Staten. In maart 1982 werden de geruchten bewaarheid: een coup, geleid door luitenant
Rambocus, mislukte. Om de bevolking te weren tegen contracoups zag de
‘Volksmilitie’ het levenslicht: sympathisanten van de revolutionaire leiding
patrouilleerden nu door de straten van Paramaribo. De meer klassieke organisaties
van de maatschappij reageerden verontrust. De met de NPS verbonden Moederbond,
de tweede vakcentrale (C-47) en de kleinere bonden betoogden voor terugkeer naar
de democratie. In het najaar van 1982 polariseerde de situatie in Suriname. Links en
Rechts kwamen in beweging en trachtten binnen en buiten de militaire kring
medestanders te verwerven. In november 1982 vormde zich de Associatie voor
Democratie onder voorzitterschap van de jurist Gonçalves, deken van de Orde van
Advocaten. De Associatie trad op als woordvoerder van de oppositie en bundelde
de advocatuur, de kerken, de pers en belangrijke delen van het bedrijfsleven.
Protesterende studenten sloten zich daarbij aan.
De afloop is bekend. Op 7 december 1982 werden de kantoren van de vakbonden,
van oppositionele radiostations en van dagbladen in de brand gestoken. Die nacht
erop werden zestien oppositieleden gearresteerd. In de avond kwamen de betrokken
militairen weer bijeen in fort Zeelandia. Drank en drugs droegen bij aan een gespannen
stemming. Zwaar mishandelde gegijzelden werden gedwongen een ‘bekentenis’ voor
te lezen voor de TV. Daarop werden ze, op één uitzondering na, standrechtelijk
geëxecuteerd. In kringen van de revolutionaire militairen zouden de decembermoorden
als ‘de noodlottige gebeurtenissen op 7 en 8 december’ bekend komen te staan. De
leiders
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van de Palu, geschoold in het doorvorsen van historische noodzakelijkheden,
interpreteerden de decembermoorden als ‘de noodzaak (...) om zo vier of vijf jaar
rust te hebben om het land zonder interne moeilijkheden op te bouwen’.3 Henk
Herrenberg die in Nederland ambassadeur was ten tijde van de decembermoorden,
kreeg na zijn overhaaste terugkeer in Suriname van Bouterse de opdracht een nieuwe
regering samen te stellen. Op 28 februari 1983 had hij de regering Alibux geformeerd,
bestaande uit vijf Palu- en twee RVP-ministers, wellicht de meest linkse regering
die Suriname ooit heeft gekend. Na een jaar had Bouterse echter genoeg van de linkse
politici en zocht hij toenadering tot maatschappelijke instituties (vakbeweging en
bedrijfsleven) en in 1986 tot de oude politici.
Chandra van Binnendijk is ook nu nog heel positief over de periode 1980-82.
‘Vroeger bracht men slechts nieuws... over de bloembollen in Nederland en
Luxemburg, [nu] over de suikerrietoogst in Barbados’. Op de vraag waarom zij na
de moorden niet had afgehaakt, antwoordde zij: ‘Omdat al die idealen er nog waren.
Voor mij was het toen nog niet over. Ik veroordeelde aan de ene kant hun optreden
- je executeert niet zomaar mensen - maar aan de andere kant waren er zoveel dingen
die maakten dat je door wilde gaan met het realiseren van je idealen. Er zaten trouwens
ook overal mensen aan vast met wie je die idealen deelde en die ook door wilden
gaan.’ En hoe beleefde Eddy Jharap de decembermoorden? Hij was toen in de
Verenigde Staten. Eind december 1982 keerde hij naar Suriname terug. De
economische politiek van de regering Alibux (1983) vond hij ‘Desastreus en dom.
Die regering leed aan een geweldige verspilzucht. Er werd geld weggegeven als
voorschot op de ontwikkelingshulp.’
Uit het interview met Edward Naarendorp (van de RVP) blijkt dat hij zich
persoonlijk niet al teveel bloot wil geven. Hij analyseert alsof hij een buitenstaander
is. ‘Ook in Suriname einde 1982 stonden wij voor een moeilijke beslissing. Kun je
op een of andere manier nog verder werken met mensen die zoiets gruwelijks hebben
gedaan? ... Stoppen en weer in het politieke isolement gedrukt worden of náást de
militairen aanwezig blijven en perspectieven op maatschappelijke verandering
openhouden? ... Vanuit onze analyse van de krachtsverhoudingen [achtten wij]
voldoende elementen aanwezig om het revolutionaire proces verder te zetten.’
Harold Jap-A-Joe en Cynthia Rozenblad waren ‘als mens’ zeer aangeslagen van
de decembermoorden, maar besloten toch ‘als Palu-leden’ verder te gaan met de
militairen. Cynthia Rozenblad: ‘Je gaat inderdaad verder omdat je er nog steeds van
overtuigd bent dat het de enige manier was om je land te redden.’ Ze voegt er als
een beschouwing achteraf aan toe: ‘Ik realiseer me nu beter dat we door toen verder
te gaan letterlijk over lijken zijn moeten
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stappen.’ En haar man: ‘Ik zou me zeker niet meer inlaten met sergeanten, maar ook
niet meer met gepolitiseerde guerrillagroeperingen. Zeker na wat er laatste 25 jaar
is gebeurd, sta ik sceptisch ten aanzien van het marxistisch-leninistisch gedachtegoed
van de gewapende voorhoede.’
Voor Marten Schalkwijk was het op 8 december echter definitief uit. ‘Toen ik
vernam wat er die nacht gebeurd was heb ik ogenblikkelijk mijn functie als
waarnemend onderdirecteur internationale, economische en politieke zaken op Buza
neergelegd. Die positie maakte het mij onmogelijk om de waarheid te spreken. Ik
kon de Canadese zaakgelastigde die op 10 december op bezoek kwam de officiële
versie van het gebeuren - neergeschoten op de vlucht - niet voorhouden. Het was
voor mij een breekpunt. Als christen kon ik een dergelijke grove schending van de
mensenrechten niet in overeenstemming brengen met mijn geweten.’
Walter Lotens heeft het boek in eigen beheer uitgegeven. Het zou jammer zijn als
hij met de oplage zou blijven zitten. Het is echt de moeite waard.
Wim Hoogbergen

Frank Dragtenstein, ‘Trouw aan de blanken’. Quassie van Nieuw
Timotibo, twist en strijd in de 18de eeuw in Suriname, Amsterdam: KIT
Publishers 2004. 112 p., ISBN 90 6832 189 7, prijs €12,50.
Het is bijna onmogelijk om onderzoek te doen naar willekeurig welk aspect van de
geschiedenis van Suriname in de achttiende eeuw en niet vroeger of later te stuiten
op Quassie van Nieuw Timotibo (circa 1692-1787). De man speelde dan ook een
uitzonderlijk lange periode een rol in het leven van mensen uit alle geledingen van
de Surinaamse samenleving.
Granman (‘gouverneur’) Quassie zoals hij ook wel genoemd werd, was tweederde
gedeelte van zijn leven slaaf, maar één die een bijzondere bewegingsvrijheid genoot.
Hoewel hij formeel jager was op plantage Nieuw Timotibo aan de Perica in
Oost-Suriname, reisde hij geregeld naar West-Suriname waar hij met Inheemsen
handelde en soms (in opdracht van de overheid) kleine militaire expedities ondernam
tegen de Marrons. Ook aan grotere en kleinere van dergelijke expedities elders in de
kolonie werd hij toegevoegd vanwege zijn kennis van het bos, invloed op het moreel
van de troep en eventueel te pas komende diplomatieke vaardigheden. Zijn kennis
van Surinaamse kruiden trok wijd en zijd, tot buiten de landsgrenzen de aandacht.
Nadat hij in 1744 eigendom was geworden van gouverneur Mauricius, werd hij door
deze uitgezonden om in het binnenland te zoeken naar bodemschatten. Op plantages
en in de stad was hij als lukuman (ziener) een veelgevraagd man, vanwege zijn
gereputeerde vaardigheid in het ontmaskeren van dieven en gifmengers. Nadat Quassie
was gemanumitteerd trad hij een enkele maal op als politiek makelaar tussen overheid
en de Marrongemeenschappen met wie de vrede
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gesloten was. Ook nam hij, ‘schoon grijs als een duyff’ in de woorden van gouverneur
Nepveu rond 1770 nog deel aan militaire expedities tegen de nietgepacificeerde
Marrons in Oost-Suriname. In deze fase van zijn leven manifesteerde hij zich nog
een laatste maal nadrukkelijk in het openbaar, als adviseur in zaken betreffende het
Vrije Korps (de Redimusu) dat bestond uit voormalige slaven die waren vrijgekocht
om de kolonie tegen de ‘binnenlandse vijand’ te helpen verdedigen.
Behalve door zijn inzet voor ‘de publieke zaak’ (zoals gedefinieerd door de
koloniale autoriteiten) en zijn kennis en kunde, viel Quassie ook op door zijn habitus.
Hij was zeer assertief en bepaald niet iemand die zijn licht onder de korenmaat zette.
Boekdelen spreekt wat dit betreft de vlammende uitspraak die hij in 1743 tot een
plantagedirecteur richtte: ‘Ik ben wel een Neger, maar zulken Neger als ik ben, is
meer waard als tien blanken.’
Over deze Quassie nu heeft Frank Dragtenstein, bekend van zijn studies naar
marronage en slavenverzet, een korte evaluerende biografie het licht doen zien. Zijn
bedoeling was tweeledig. Enerzijds wilde hij met door hem gevonden gegevens het
bestaande beeld van Quassie aanvullen. Een belangrijker drijfveer lijkt echter dat hij
het door achttiende eeuwse commentatoren en moderne historici geschetste beeld
van deze historische figuur heeft willen bijstellen. Eén kans is hierbij in ieder geval
gemist, al is dat niet onbegrijpelijk. In 1979 heeft de gerenommeerde Amerikaanse
antropoloog en kenner van de Saramakaanse geschiedenis Richard Price op basis
van archiefonderzoek beargumenteerd dat Quassie van Nieuw Timotibo zich in 1753
bij de (toen nog niet bevredigde) Saramaka Marrons heeft aangesloten om een jaar
later naar Paramaribo terug te keren en vervolgens als gids een militaire expeditie
van de koloniale vijand (onder leiding van kapitein Hentschel) naar de Saramakaanse
dorpen te leiden. Deze historische reconstructie scheen mooi overeen te komen met
een Saramakaanse overlevering over het verraad van een personage genaamd
Kwasimukamba. Dragtenstein volgt net als iedereen Price (p. 57-63) en het verhaal
voedt natuurlijk zijn interpretatie van Quassie van Nieuw Timotibo, maar het klopt
niet. Price heeft niet alle beschikbare bronnen gezien en bij nader inzien blijkt sprake
van een persoonsverwarring.
Ik zal het bewijs hier simpel houden. De laatste eigenaar van Quassie van Nieuw
Timotibo was gouverneur Mauricius. De man die in 1753 bij de Saramaka terecht
kwam, hen weer verliet en de militairen de weg naar hun dorpen wees, heette
weliswaar ook Quassie maar zijn eigenaar was een zekere Salomon Pareyra. De
overheid kocht de man in 1755 van Pareyra (om hem kort daarop te manumitteren)
en voordien werd zijn waarde getaxeerd. Bij die bepaling staat vermeld dat hij van
zijn ambacht ‘kanter en zager’ was, met andere woorden een houtwerker. Dat Quassie
van Nieuw Timotibo, door Mauricius eens gekarakteriseerd als ‘te hoog van geest
tot gemeen plantagiewerk sijnde’, ooit werk van een dergelijk allooi verrichten zou
is hoogst onwaarschijnlijk. Maar er is nog harder bewijs. In 1771 verzocht en kreeg
‘de vrije Saramecaander Quassie, ofwel de wegwijser bij het commando van
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Hentschel en Koning’ erkenning van zijn rechten op een erf aan de Prinsenstraat no.
67 te Paramaribo. Dat hij een ander was dan Quassie van Nieuw Timotibo blijkt klip
en klaar uit een testament van 28 april 1789 (dus twee jaar na de dood van
laatstgenoemde) waarin ‘de vrije Quassie van Saramaca’ onder meer het vruchtgebruik
van zijn erf aan de Prinsenstraat no. 67 aan ‘zijn negerin genaamd Bergere’
vermaakte.4 Om eerlijk te zijn zou naar mijn idee de door Price aan Quassie
toegeschreven dubbelhartige move ook tamelijk onkarakteristiek geweest zijn. Men
kan Quassies partijkeuze in de gistende, van geweld doortrokken Surinaamse
samenleving van zijn tijd negatief willen beoordelen, maar zo'n openlijke draai van
180o lijkt niet bij hem te passen. Met deze laatste zienswijze is Frank Dragtenstein
het ongetwijfeld niet eens. De kern van zijn publicatie is immers een volslagen
debunking van het min of meer positieve beeld dat door eerdere schrijvers van Quassie
is gegeven. Hij typeert hem als ‘de Redimusu [lees verrader] bij uitstek’ (p. 85), zijn
leven als een aaneenschakeling ‘van verraad, conformisme, opportunisme en vele
slachtoffers’ (p. 93). Quassies levensgeschiedenis is, zo betoogt Dragtenstein, veel
te gemakkelijk gezien als sec een geval van individueel maatschappelijk succes,
zonder te kijken naar de weerstand die Quassies optreden moest oproepen, onder
Marrons of door hem soms onterecht van diefstal of vergiftiging beschuldigde slaven.
En overigens was, benadrukt Dragtenstein, ook de waardering die hem van de overheid
en enkele andere prominente blanken ten deel viel ambivalent.
In beide gevallen heeft de auteur een punt. Als we bij de vele achttiende eeuwse
schrijvers die betoogden dat ‘alle de Indiaanen en Negers’ grote eerbied voor Quassie
koesterden, geen rekening zouden houden met de overdrijving die hun spraakgebruik
eigen was, dan zouden we allicht een verkeerde indruk krijgen. Er waren velen die
weinig met Quassie ophadden of die zijn bloed wel konden drinken. En dat door
lieden uit de blanke bovenlaag gretig van 's mans loyaliteit geprofiteerd werd zonder
dat hij altijd loon naar werken kreeg valt ook niet te betwisten. Dat neemt niet weg
dat bij het oordeel dat in dit boek over Quassie wordt geveld mijns inziens sprake is
van onvoldoende inlevingsvermogen en oog voor context.
De grote meerderheid van het in slavernij verkerende deel van de bevolking bestond
in Quassies tijd uit geboren Afrikanen. Met geweld uit hun eigen gemeenschap
losgescheurd, was hun oorspronkelijke sociale identiteit hen ontnomen. In Suriname
moesten nieuwe bindingen worden aangegaan, nieuwe loyaliteiten gekweekt. Dat
die banden vooral gesmeed werden met

4

Er zijn een drietal testamenten overgeleverd van Quassie van Nieuw Timotibo, uit 1756,
1767 en 1787. In de twee eerste is achter zijn naam vermeld ‘voor deesen slaaf van den
Weledele Gestrenge Heer Joan Jacob Mauricius’ (Oud Notarieel Archief Suriname (ONAS),
27 fol. 25; 36 fol. 409; 57 fol. 326). De taxatie van de man met wie hij door Price is verward,
bevindt zich in ONAS 197 fol. 619, diens rekest uit 1771 in archief Sociëteit van Suriname
61 fol. 299, diens testament uit 1789 in ONAS 61 fol. 238. Al deze documenten worden
bewaard in het Nationaal Archief (NA), Den Haag.
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mensen die eveneens van Afrikaanse herkomst waren ligt voor de hand. Met deze
lotgenoten had men in het dagelijks leven nu eenmaal doorgaans de meest intieme
en gelijkwaardige verhouding. Maar een wet van Meden en Perzen is dit niet. Quassie
van Nieuw Timotibo was volstrekt niet uniek in het cultiveren van een bijzondere
band met mensen uit de blanke bevolkingsgroep, in zijn geval met leden van de
familie van de planter Willem Bedloo. Dat wordt nog minder vreemd als men een
aantal omstandigheden in aanmerking neemt.
Anders dan altijd (ook in deze publicatie, op p. 14) beweerd wordt was Quassie
geen Afrikaan, maar een Creool, in de contemporaine betekenis van ‘in de kolonie
geboren’.5 Dat gold ook voor Bedloo (1685-1738), die geboren was aan de
Pericakreek. Bedloo werd directeur en blijkbaar ook (voor het geheel of een gedeelte)
eigenaar van Nieuw Timotibo in zijn geboortestreek. Quassie was daar slaaf. Maar
het zou best kunnen dat hun relatie van ouder datum was. Beide mannen groeiden
hoe dan ook op in een kleinschalige pionierssamenleving, waar gemakkelijk
persoonlijke banden gesmeed werden over de scheidslijn tussen meester en slaaf
heen. Quassie werd door Bedloo zeker ‘voor vol aangezien’. Men vertelde dat hij
Bedloo adviseerde inzake de directie van de plantage en dat hij bij hem en later bij
zijn zwager Wossing en schoonzoon Talbot aan tafel zat en het glas met hen hief. In
deze gistende samenleving vond Quassie hier zijn plaats, een weg tot
zelfverwezenlijking. Het door de auteur opgeroepen beeld alsof Quassie zich door
zijn keuze sociaal isoleerde van ‘de Afrikaanse gemeenschap’ en als verrader van
zijn eigen volk aangemerkt moet worden (p. 84, 93), lijkt mij ook weinig toepasselijk.
De samenleving ontbeerde cement. Er moesten dus nieuwe bindingen gecreëerd
worden, maar dat gebeurde op lokaal niveau, binnen het huishouden of, alweer een
stap verder, de plantagegemeenschap. Van een ideologisch gemotiveerd gevoel van
verwantschap met alle mensen van Afrikaanse origine was nog lang geen sprake.
Een ‘klassenbewustzijn’, gevoed door collectief verzet tegen het slavernijregime
bestond evenmin. Individuen maakten allerlei verschillende keuzes. Sommigen
onttrokken zich aan de slavernij en vestigden autonome gemeenschappen in het
achterland. Anderen kozen voor accommodatie aan de verhoudingen binnen de
plantagegemeenschap. Weer anderen volgden de binnen het koloniaal systeem als
wettig beschouwde weg naar de vrijheid en streefden naar vrijbrieven. Men hoeft
maar te denken aan de talloze plantageslaven die, door de plantageleiding van wapens
voorzien, hun gemeenschap verdedigden tegen aanvallen van de Marrons om te
beseffen dat ‘de

5

NA, RvP (Archief Raad van Politie) 546 (ongefolieerd), rekest ‘Quassie de vrije van Nieuw
Timotibo geboore en woonagtig alhier’ (ca. 1775). Dat hij in Suriname is geboren, is ook in
overeenstemming met de vermelding van verschillende familieleden in de bronnen. In het
in Oso 12/1 (april 1993) door Ruud Beeldsnijder gepubliceerde relaas uit 1743 van Quassies
botsing met de toenmalige directeur van Nieuw Timotibo, is sprake van zijn broers Palm en
Sassibo, beiden eveneens slaven op de plantage. Quassie had in ieder geval ook nog een
zuster, Aba, die hij vrijkocht en tegelijk met zijn zoon Quassie junior begin 1776
manumitteerde (RvP 415 fol. 21).
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Afrikaanse gemeenschap’ voor deze tijd een fictie is. En dat Quassie niet de
uitzonderlijke boeman was die hier van hem gemaakt is.
Jean Jacques Vrij

Silvia Kouwenberg (red.), Twice as meaningful. Reduplication in Pidgins,
Creoles and other contact languages, Westminster Creolistic Series 8,
London: Battlebridge Publications 2003. 330 p., ISBN 1 903292 02 6, prijs
£25,00.
Ingo Plag (red.), Phonology and Morphology of Creole Languages,
Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2003. 376 p., ISBN 3 484 30478 2, prijs
€98,00.
De West-Europese expansie, die omstreeks 1500 begon en in de negentiende eeuw
de gehele wereld omspande, heeft mede tot gevolg gehad het ontstaan van vele nieuwe
talen. Deze talen hebben zulke opvallende linguïstische trekken gemeen, dat men ze
tot een soort taalfamilie heeft samengebracht onder de naam creooltalen. Bij nader
inzien blijken ze echter weer zo van elkaar te verschillen, dat de vraag gerechtvaardigd
lijkt of het etiket creooltaal nog zinvol is, anders dan om de waarschijnlijkheid van
hun ontstaan aan te geven: geboren uit taalcontact. Maar dit feit alleen geeft geen
verklaring van de overeenkomsten. Dus blijven de creolisten zoeken naar verklaringen:
in de richting van de substraat- en superstraattalen, of ze vermoeden dat er universele
taalwetten zijn, die altijd in werking treden in bijvoorbeeld situaties van taalcontact,
zoals - wat tegenwoordig een actueel en boeiend onderzoeksgebied is - de
tweede-taalverwerving (T2). Zal men in het onderzoek van de T2-verwerving de
universele krachten kunnen identificeren die ook bijgedragen hebben tot het ontstaan
van de creooltalen?
De termen substraat en superstraat geven de sociale positie aan van de sprekers
in de contactsituatie: slaaf tegenover meester. In de huidige context van studies van
T2-verwerving gebruikt men die termen niet. Historisch betekenen ze voor de meeste
creooltalen, althans voor die rondom de Atlantische Oceaan, de contactsituatie tussen
Afrikaanse en Europese talen. De Europese talen die als superstraat worden
aangewezen zijn: Portugees, Spaans, Engels, Frans en, in twee of drie creooltalen,
Nederlands. De afgelopen decennia concentreerde de studie van de creooltalen zich
op het ontstaan van die talen, met minder belangstelling voor de gedetailleerde
beschrijving van de afzonderlijke talen in kwestie. Het debat tussen substratisten,
superstratisten en universalisten werd gevoerd met betrekkelijk weinig ‘hard’
materiaal.
De beide bundels hierboven genoemd willen gewoon dat gewenste linguïstisch
materiaal aandragen, waardoor vruchtbaarder gediscussieerd en getheoretiseerd kan
worden over wat nu eigenlijk creooltalen zijn.
Silvia Kouwenberg heeft bijdragen samengebracht over de reduplicatie in pidgins,
creooltalen en andere contacttalen. Daarmee geeft ze al in de titel te
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kennen dat het verschijnsel reduplicatie niet iets typisch is van de creooltalen, wat
wel werd aangenomen zonder behoorlijk onderzoek van het verschijnsel. De bundel
bevat behalve de inleiding van Silvia Kouwenberg 34 bijdragen over de reduplicatie
in 25 creooltalen, 8 pidgins en het Afrikaans.
In de inleiding beperkt Silvia Kouwenberg het verschijnsel reduplicatie (in deze
bundel) tot woordvorming. Niet elke herhaling van een klankgroep en/of woord
wordt in deze bundel gerangschikt onder reduplicatie.
De hoofdstukken 1 en 2 geven een overzicht van en theoretische opvattingen over
het verschijnsel reduplicatie in de Caraïbische creooltalen, terwijl in 3 Peter Bakker
wijst op het ontbreken daarvan in pidgins. Bakker argumenteert ook tegen de
zogeheten inclusieve behandeling van pidgins en creooltalen. In het eerste hoofdstuk
wijzen Silvia Kouwenberg en Darlene LaCharité op de substraatinvloeden. Daarna
volgen de bijdragen over de reduplicatie in de afzonderlijke talen. De Franse
creooltalen van het Caraïbische gebied ontbreken in de lijst, maar er zijn wel bijdragen
in de bundel over die uit de Indische Oceaan: de creooltalen van Mauritius, Réunion
en de Seychellen. Suriname komt voor in de bijdragen van: a) Bettina Migge, The
origin of predicate reduplication in Eastern Suriname Maroon Creole, b) Peter
Bakker, Reduplication in Saramaccan en c) Lilian Adamson & Norval Smith,
Productive derivational predicate reduplication in Sranan.
Reduplicatie kan fonologisch, morfologisch en semantisch bekeken worden. Vooral
wat de betekenisverandering betreft, verschillen de resultaten van reduplicaties in
de betrokken talen: van onder meer iteratief, distributief, intensief en meervoud tot
categorieverandering, b.v. van werkwoord tot zelfstandig naamwoord. De meeste
bijdragen zijn historisch-comparatief en niet zuiver synchronisch. Veel opvallende
verschillen in het gebruik van reduplicaties komen naar voren. Zo is het opvallend
dat bijvoorbeeld in het Papiamentu de reduplicatie beperkt voorkomt. Interessant is
de bijdrage van Jacques Arends over het Lingua Franca, een (pidgin-)taal die rondom
de Middellandse Zee, voornamelijk langs de kust van Noord-Afrika, werd gesproken
ongeveer tussen 1500 en 1900. Arends beschouwt het Turks als de belangrijkste
substraattaal van de westelijke variëteit van het Lingua Franca. Hij zegt in zijn korte
bijdrage niets over de invloed die dat Lingua Franca zou gehad hebben op de
creooltalen, iets wat weleens voorkomt in creolistische studies. Het opstel van
Adamson en Smith bevat voorbeelden van predicaatreduplicatie, waarbij ik, als native
speaker, soms lang moest nadenken of ik ze kon beamen. Overigens is ook die
bijdrage degelijk van opzet.
Twice as meaningful geeft aan de hand van het verschijnsel reduplicatie soms
nieuwe en verfrissende inzichten in, de creooltalen die behandeld zijn.
De opstellen in de bundel die Ingo Plag heeft verzorgd gaan over de fonologie en de
morfologie van creooltalen.
Op de achterflap staat: ‘Until very recently, phonology and morphology have
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been neglected areas in the study of creole languages.’ Met deze bundel hoopt de
samensteller genoeg materiaal aan te dragen om vraagtekens te plaatsen achter allerlei
traditionele opvattingen op deze gebieden en meer inzicht te verschaffen in de aard
van de creooltalen. Het eerste vraagteken wordt geplaatst achter de traditionele
opvatting, dat creooltalen geen morfologie hebben. In de bundel van Kouwenberg
geven Adamson en Smith nogal pittige uitspaken over de onhoudbaarheid van die
stelling. In hun eigen woorden (p. 83):
It used to be said that Creole languages were typically poor in morphology. A number
of factors have contributed to the creation and maintenance of this impression.
Firstly, it must be admitted that Creole languages are not noted for the possession
of inflectional morphology. And for the more traditionally oriented grammarians,
brought up with a knowledge of the older Indo-European languages, inflection is
morphology par excellence. Such traditionally trained linguists - usually Anglists or
Romanists - were in the forefront of Creole studies until comparatively recently. The
position can no longer be maintained, however, that all Creole languages lack
inflectional morphology; some have this in comparable degree to English, for
example.
Adamson en Smith gaan door met te stellen dat op het gebied van de derivationele
morfologie de creooltalen beter presteren. In de bundel van Ingo Plag halen andere
auteurs dezelfde stelling systematisch onderuit. Men zou zich kunnen afvragen waar
al die hardnekkige, foute opvattingen over de creooltalen vandaan komen. Het
antwoord lijkt mij simpel. Die uitspraken zijn gebaseerd op te weinig materiaal. Soms
één zin, een korte dialoog opgetekend door een zendeling of een paar woorden in
een notitieboek van een koloniale ambtenaar. Nu er steeds meer gegevens beschikbaar
komen, geanalyseerd door bekwame linguïsten, blijkt hoe onhoudbaar die vroegere
uitspraken zijn, en begint men iets meer te begrijpen van de structuur van deze talen.
Daarnaast moeten er ook nog uitgebreide, synchronische grammatica's komen van
de hand van linguïstisch getrainde native speakers van deze nieuwe talen.
De bundel van Plag is onderverdeeld in vijf secties:
1. Segments and syllabes
2. Stress, tone and intonation,
3. Morphophonology
4. Derivational morphology
5. Inflectional morphology
Sectie 1. omvat zes bijdragen, waarvan de eerste van Christian Uffmann, getiteld
Markedness, faithfulness and creolization geheel theoretisch is. Het gaat over de
ongemarkeerde elementen uit de substraattalen die de voorkeur zouden hebben voor
behoud in de creooltalen. Er wordt eigenlijk niet zozeer gekeken naar de inputkant
(de substraattaal), maar meer naar de selectieme-
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chanismen aan de outputzijde. De nieuwe theorie heet optimality theory. De volgende
stukken in sectie 1 gaan over de klemtoon en de structuur van de lettergreep in onder
meer het Haïtiaans en het Sranan. Over het Sranan gaan: a) Sabine Lappe en Ingo
Plag, Rules vs analogy: Modeling variation in wordfinal epenthesis in Sranan en b)
Norval Smith, New evidence from the past: To epenthesize or not to epenthesize?
That is the question. Lappe en Plag werken met computermodellen waarmee ze de
paragogische vocaal kunnen voorspellen. Waarom waka, baka, maar taki en wasi,
luku maar busi en niet busu enz. Ofschoon de voorspellingen van de computer niet
altijd uitkwamen, konden de auteurs toch tot algemene regels over de eindvocaal
komen. Smith behandelt de structuur van de lettergreep en de eventuele epenthetische
vocaal via het opzetten van een sonoriteitstabel van de klanken. Hierdoor kan worden
aangegeven waar een klinker zou moeten worden ingevoegd. In zijn artikel neemt
Smith naast Engelse ook Portugese woorden ter illustratie. Op p. 93 staat:
The sonority Hierarchy
Stop
Fricative
Nasal
Liquid
(Glide)
Vowel
De klanken in een lettergreep nemen in sonoriteit toe in de richting van de kern (zeg
klinker).
Een woord als /skrati/ zou volgens dit principe niet zo in lettergrepen kunnen
worden verdeeld:
[skr -- a] + [t -- i],
daar in skr de /k/ minder sonoor is dan de /s/. De verdeling zou moeten zijn:
Phonological Word
/
\
/
\
syll
syll
/\
/\
/\
/\
|s| + ([kr -- a] + [t -- i])
De /s/ neemt volgens Smith een ‘extra-syllabic position’ in. Aan de hand van de
sonoriteit en andere principes werkt Smith de structuur van de lettergreep in het
Sranan en andere Surinaamse creooltalen verder uit en geeft hij aan waar en wanneer
er sprake kan zijn van een epenthetische klinker. Zoals altijd bij Smith, een gedegen
opstel.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

198
In sectie 2 over Stress, Tone and Intonation zijn er bij bijdragen van Anne-Marie
Brousseau over accent en toon in het Haïtiaans en David Sutcliffe over het Black
English van de Verenigde Staten. In sectie 3 valt op het artikel van Shelome Gooden
over Prosodic Contrast in Jamaican Creole Reduplication. We zijn haar al
tegengekomen in de bundel over reduplicatie in het Jamaicaans. In deze bijdrage
kijkt ze naar de fonologische aspecten van reduplicaties in het Jamaicaans. In deze
sectie missen we bijdragen over tonaliteit in het Saramakaans en het Ndyuka, die in
de creolistiek als echte toontalen worden aangemerkt. De secties 4 en 5 behandelen
de morfologie van creooltalen. De rode lijn is: creooltalen hebben wel morfologie.
In sectie 4 krijgt Suriname aandacht in Margot van den Berg, Early 1 th Century
Sranan-Man. In haar bijdrage geeft ze een overzicht van de achttiende eeuwse bronnen
van het Sranan, behandelt enkele soorten samenstellingen om vervolgens te komen
bij de woorden die uitgaan op /-man/. Ze onderscheidt daarbij drie groepen woorden
niet de uitgang op /-man/:
geërfde woorden zoals: paiman (payment), kajeman/kaeijman. Deze woorden zijn
niet in Suriname gevormd.
geërfde of nieuwe vormen in het Sranan? Voorbeelden: bossiman, contreman,
friman
nieuwe vormen: gadoman, wiesieman, voevoereman.
Ze laat de ontwikkeling zien van /-man/ van woord tot (bijna) achtervoegsel. In
het Saramakaans met klankverandering tot -ma: sipima, hóndima (jager). Deze
historische benadering van /-man/ zegt natuurlijk niets over hoe /-man/ in het geheel
samenhangende systeem van het Sranan functioneert. Ik geloof niet dat een moderne
native speaker van het Sranan zich bewust is van het opgemerkte verschil tussen
payman en wisiman.
Voor deze spreker is /-man/ een middel om in het huidige Sranan op een bepaalde
manier nieuwe woorden te maken, zoals hij dat ook kan doen met: -fasi, -ten, -pe,
-so, -ati enz. Dat is een van de nadelen van de historisch-comparatieve methode die
gevolgd wordt in de beschrijving van het Sranan. Men komt niet te weten hoe alle
elementen en structuren samen passen in het systeem als geheel op een bepaald
moment. De moderne spreker heeft vooral behoefte aan een beschrijving van het
coherente systeem zoals het nu gebruikt wordt. Maar dat is niet de bedoeling geweest
van deze bijdrage en dus is mijn opmerking niet negatief bedoeld, maar moet zij
meer als een wens worden opgevat.
Ook Phonology and Morphology of Creole Languages is redelijk geslaagd in zijn
opzet om uitgebreid materiaal aan te dragen voor een beter inzicht in de aard van de
creooltalen. Alain Kihm opent in slotbijdrage van de bundel Inflectional categories
in creole languages zijn opstel met: ‘The notion that creole languages “have no
morphology” has been exposed for the fallacy that it is. Creoles do possess
word-formation processes...’
Het debat over de aard van de creooltalen is echt nog niet afgelopen.
Hein Eersel
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Nathalie Emanuels, Het hart van Eva. Amsterdam: Vassallucci 2004. 250
p. plus woordenlijst, ISBN 90 5000 504 7, prijs €14,95.
Nathalie Emanuels (geb. Amsterdam, 1968) won in 2001 de Kwakoe Literatuurprijs
met haar verhaal ‘Voorteken’. Dat bleek een eerste versie te zijn van een hoofdstuk
uit Het hart van Eva, een roman die in 2004 verscheen, aangeprezen door de uitgever
als ‘een rijk boek, vol dramatische wendingen, een liefdesverhaal dat leest als een
thriller.’ Chitra Gajadin wist voor het bibliotheeksysteem Biblion te melden: ‘Hoe
de mensen steeds voor elkaar klaarstaan en welke rol wintirituelen spelen in het
dagelijks leven, worden met veel gevoel en inzicht beschreven.’ En Jeannette John
concludeert in haar recensie in de Ware Tijd Literair ‘een geslaagd romandebuut’.
Het ‘patvs.web-log’ - whatever that may be - spreekt op het internet zelfs van ‘een
nieuw superboek’.
Maar snel naar dat superboek dan. Dat verhaalt van twee zusjes, Eva en Ellen,
waarvan de eerste wordt belaagd door een Haïtiaanse bonuman. Zij overlijdt echter
aan de verzwakking van haar hart, die het gevolg is van het feit dat haar vriend Faizal
haar heeft laten zitten voor een andere vrouw. Ellen woont in Nederland, waar zij
het aanlegt met de drugsdealer Kariem, die wij in de weer hebben gezien in een heuse
pornoscène. Na het overlijden van haar zusje komt ook zij in aanraking met allerlei
geestversterkende hocuspocus, maar het is door ferm ingrijpen van de Javaanse
politieagent Ed dat zowel de Haïtaanse bonuman als de spermaspuitende drugsdealer
een lesje geleerd krijgen. Eind goed al goed: Ellen legt het bij met de drugsdealer
die haar zwanger heeft gemaakt (een godswonder dat de man geen aids heeft
opgelopen...) en de Haïtiaan verlaat switi Sranan.
Op p. 124-125 van het boek staat een fraaie monoloog van zekere Sonja, recht uit
het leven, goed opgeschreven. Die persoon doet er in het verhaal helemaal niet toe,
maar het is de eerste keer dat Natascha Emanuels er blijk van geeft een volle pagina
lang goed te kunnen schrijven. We zijn dan wel al aanbeland op exact de helft van
de roman. Tot dan toe is het boek vooral een demonstratie van literaire onmacht, een
klassiek voorbeeld van een goedbedoeld manuscript aan de hand waarvan met groot
gemak een staalkaart kan worden gemaakt van zaken die altijd fout gaan bij
beginnende schrijvers. De tekst krioelt van de taalfouten, verkeerde werkwoordstijden
en knullige formuleringen: ‘Met een hand opent hij haar billen en met de andere trekt
hij zichzelf stijf.’ (18), ‘Hannah pakt Ellen's arm vast. De hele aula volgt.’ (112). De
tekst zucht en steunt: ‘Dezelfde vrouw die iedereen heeft ontvangen kondigt de door
de familieleden uitgezochte muziek aan.’ (82) De wet van het economisch schrijven,
daar heeft Emanuels nooit van gehoord. Alles moet overal benoemd worden, er staan
ontzettend veel onbenullige, overbodige dialogen en handelingen in die de lezer er
zelf ook wel bij kan denken. Een tekst mag sober geschreven zijn, graag zelfs, maar
hier wordt de lezer geen cliché bespaard, nergens is er sprake van een enigszins
authentieke manier van
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uitdrukken. Erotiek wordt beschreven als in een goedkoop seksboekje, of als in een
doktersromannetje. Heftige emoties zoals de dood van de beide ouders van de zusjes
komen totaal niet over.
Terwijl er toch al lang een officiële spelling bestaat en je woordenboeken in elke
boekhandel kunt kopen, heeft de schrijfster een eigen spelling voor het Sranan in
elkaar gefabriekt. Dat heeft niks te maken met het aanpassen van de spelling aan het
Nederlands, het is gewoon luiheid. Zo komt ze dan ook nog op tal van fouten als
skotoe in plaats van skowtoe, en mi tagi voor mi taygi. Brownsberg wordt verbasterd
tot Bronsberg, Aboikoni wordt Abokoni, Tamanredjo wordt Tamaredjo enz. Dat bij
alle bonu en wisi-praktijken Sranan gesproken wordt is okay, maar waarom spreekt
de grootvader van de Haïtiaanse bonuman (die zelf Sranan spreekt als Kuifje in de
tropen) dan wel weer in het ABN? Het antwoord is duidelijk: hier is sprake van een
geval van exotisme, van het aanwenden van zogenaamd exotische elementen die in
wezen niet beheerst worden en dus potsierlijk overkomen.
En dan komen we op het verhaal zelf, dat van de onwaarschijnlijkheden aan elkaar
hangt. Drie meisjes worden ontvoerd en er is in het kleine Suriname niet één getuige
te vinden. De Haïtiaan hoeft maar met zijn vingers te glippen en hup, de kroi begint
al te werken. Al bij de eerste de beste gelegenheid dat Ellen en haar drugsdealer
alleen zijn, geeft hij meteen volledige opening van zijn louche zaken - terwijl hij
toch zo behoedzaam is, zoals ons geregeld wordt verzekerd: hij weet immers al tijden
aan de justitie te ontglippen. Ed vindt al het bonu-gedoe maar absurd, staat op p. 229,
maar hij heeft net zelf wel bij een prevelende en bloemen-strooiende priester
aangeklopt om Ellen weer bij haar positieven te brengen. Waarom hij er als Javaan
een Hindostaanse pandit bij haalt en niet een Javaanse priester is duister. Vervolgens
gebruikt die pandit als hij het over jasmijn heeft het Javaanse woord melati en niet
het Sarnami woord cameli. Waarom een fanatieke hindoevader van zijn zoon nu net
de uitgesproken moslimnaam Faizal heeft gegeven: wie begrijpt er wat van? Phagwa
is geen offerfeest (p. 238). En zo moddert het maar voort.
Ik twijfel er niet aan dat Nathalie Emanuels haar best heeft gedaan om zich te
documenteren op het gebied van winti, bonu, wisi en kroi. Er is ook zeker een publiek
dat zich graag vergaapt aan al die magische praktijken, zoals Isabel Allende met Het
huis met de geesten ook veel lezers wist te bereiken. Maar het gaat bij een roman
niet om die bovennatuurlijke praktijken op zich, want dan kun je beter een boek van
Henri Stephen kopen. Het gaat er bij een roman om hoe die praktijken literair gestalte
krijgen. Al in 1976 toonde Edgar Cairo met Kollektieve schuld hoe rond deze
thematiek een belangwekkende tekst geschreven kan worden. De laatste afweging
is niet of alle kruidenbaden en bezweringen verantwoord in beeld zijn gebracht, de
laatste afweging bij een roman is een kunstzinnige, en juist vanuit zo'n artistiek
standpunt moet vastgesteld worden dat Het hart van Eva een jammerlijke mislukking
is.
Waar bevindt zich ergens een auteur die al direct voor een krakkemikkig
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verhaal een literaire prijs krijgt, en die door de uitgever en de recensenten de wolken
in wordt geprezen? Ik kan nu wel opmerken dat een uitgever nu eenmaal elk van zijn
boeken aanprijst zoals een visboer zijn vis. Dat Chitra Gajadin geen verstand heeft
van winti-rituelen en dus ook niet kan beoordelen of Emanuels die met inzicht
beschrijft. Dat Jeanette John wel degelijk enkele kritische kanttekeningen maakt bij
het boek en dat haar conclusie dat het om een geslaagd romandebuut gaat dus niet
aansluit op haar recensie. En dat het iedereen met of zonder schooldiploma toegestaan
is over elk boek op het internet te roepen dat het een superboek is. Maar dat neemt
allemaal niet weg dat er toch iets grondig mis is met het Surinaamse letterenland, te
beginnen natuurlijk met de uitgeverij: Waarom is Natascha Emanuels zomaar in het
diepe gegooid en heeft zij niet een vakbekwame redacteur toegewezen gekregen?
Antwoord: omdat het gaat om scoren, liefst zo snel mogelijk en met zo min mogelijk
investeringen. En waarom strooien zoveel scribenten de schrijfster zand in de ogen,
in plaats van haar met opbouwende kritiek de weg te wijzen en te zeggen: hard werken
meisje, jarenlang hard werken, de elementaire beginselen van het vak leren, en
woordenboeken kopen!?
De goegemeente heeft er alles aan gedaan om een aankomend schrijfster in het
zadel te helpen. Men is alleen vergeten haar te vertellen dat ze niet op een echte knol
zit, maar op een gebarsten hobbelpaard met drie poten. Dat is geen volksverlakkerij,
dat is schrijfster-verlakkerij: het prematuur verpesten van een talent dat met liefdevolle
aandacht misschien met een mooie tekst had kunnen debuteren.
Michiel van Kempen

Annemarie Cottaar, Zusters uit Suriname. Naoorlogse belevenissen in de
Nederlandse verpleging, Amsterdam: J.M. Meulenhoff bv 2003. 144 p.
met foto's, ISBN 90 290 7430 2, prijs €15,95.
Een blik in een adressenboekje en het contact dat daarna ontstond met een verpleegster
die ut de jaren 1950 vanuit Suriname naar Nederland is vertrokken, bracht
onderzoekster Anne-Marie Cottaar op het idee meer aandacht te besteden aan
Nederlandse verpleegsters in Suriname. Dit heeft geresulteerd in de uitgave Zusters
uit Suriname. Naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging. Allereerst
bekijkt de auteur waarom de situatie in Nederland, met name het tekort aan verplegend
personeel vlak na de Tweede Wereldoorlog, ertoe heeft geleid dat Minister Drees
een oproep deed aan jonge vrouwen om dit beroep te kiezen. Deze oproep hielp wel,
maar de tekorten waren nog dusdanig groot (vooral in de B-verpleging), dat er meisjes
uit Suriname werden geworven middels advertenties in bijvoorbeeld de Margriet en
het Surinaamse dagblad De West. Door middel van interviews heeft Cottaar bijna
vijftig jaar later de wederwaardigheden van deze meisjes
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kunnen achterhalen en zo een beeld geconstrueerd van hun positieve en negatieve
ervaringen. Deze ervaringen zijn vervolgens gegroepeerd rondom thema's als: een
warme wintermantel (de boottocht van Suriname naar Nederland), de eerste ervaringen
overzee (de heimwee in het begin), superieur en ondergeschikte (word ik anders
behandeld als mijn Nederlandse collega's?), voedsel en kleding: culturele confrontaties
(stiekem Surinaamse kip bereiden en de witte traditionele Surinaamse jurk bij het
afleggen van de belijdenis, in plaats van een zwarte).
Al met al zijn de ervaringen overwegend positief, de meeste zusters zijn dan ook
in Nederland gebleven. Zelf geven ze aan dat vooral hun assertiviteit heeft bijgedragen
aan een succesvolle carrière in de verpleging. Aangezien de vraag naar verpleegsters
nog steeds actueel is, levert deze uitgave ook veel informatie en leesplezier aan
huidige Surinaamse verpleegsters.
Je zou verwachten dat het boek nogal warrig wordt door de vele persoonlijke
indrukken, dit probleem is echter opgelost doordat de informatie op een heldere
manier is weergegeven. Het boek is verder overzichtelijk ingedeeld en de typografie
zorgvuldig gekozen. Een gedeelte theorie wordt onderbroken door op oranje papier
gedrukte herinneringen van de verpleegsters, stukjes orale geschiedenis dus. De foto's
in het boek zijn uitermate functioneel en sluiten goed aan bij de tekst. Cottaar beheert
ook het Historisch Beeldarchief Migranten en haar ervaring met beeldmateriaal blijkt
duidelijk uit deze publicatie.
Dit onderzoek naar Surinaamse vrouwen in de Nederlandse verpleging heeft
behalve in deze publicatie, ook geresulteerd in een gelijknamige tentoonstelling die
aanvankelijk te zien was in het Verpleegmuseum te Zetten en daarna in het Museon
te Den Haag in 2004. De expo zal vanaf 8 april 2005 te zien zijn in Fort Zeelandia
in Paramaribo. De educatieve dienst van de Stichting Surinaams Museum heeft een
aanvulling gemaakt over de geschiedenis van de verpleging in Suriname en voert
hierbij een scholenprogramma uit.
Hilde Neus

Rabin S. Baldewsingh, Man men tamanna - hava men bawandal
(Verlangen in het hart - storm in de wind), Den Haag: Surinen 2002. ISBN
90 71995 03 8.
Nadat Rabin S. Baldewsingh in het Sarnámi twee romans had gepubliceerd, liet hij
in 2002 bij de Haagse uitgeverij Surinen de gedichtenbundel Man men tamanna hava men bawandal verschijnen. De bundel telt 79 prozagedichten, eveneens in het
Sarnámi. De gedichten zijn in proza, omdat de auteur niet heeft gestreefd naar enige
vorm van rijm, ritme of maat. De dichter geeft uiting aan zijn liefde. Hij spreekt van
zijn verlangen naar zijn geliefde, iemand die hij voortdurend blijft liefhebben. De
lezer moet zelf maar achterhalen of zijn liefde werkelijk zo heftig is als een storm
in de wind. Al lezende
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zal hij of zij echter wel ontdekken dat er met de geliefde iets bijzonders aan de hand
is: de geliefde blijkt het leven zelf zijn, en dan vooral het leven waar de dichter zich
nu in bevindt. Dat heeft hij lief, hoewel hij dat leven niet los ziet van voorgaande
levens.
mijn bruidsbaldakijn is versierd in de mandir
maak de ronden die het huwelijk bevestigen
het leven is het brandend vuur van de liefde

De dichter wil vurig van dit leven genieten en verwacht er veel van terug. Hij is dus
niet bang om te leven, maar tegelijkertijd verlangt hij ernaar om er ooit weer vrij van
te zijn. Echter, zolang hij in dit leven staat, wil hij daar met volle teugen van genieten.
Wanneer is het lontje van het olielampje bevreesd voor de duisternis?
zo ben ook jij mijn lichtschijn in deze duisternis.

De dichter houdt geweldig veel van dit leven, geeft er de mooiste plek en omgeving
aan, tooit het verblijf (dat hij deelt met zijn geliefde - het leven) met de schitterendste
versieringen die hij kan vinden, maar ondertussen wil hij ook eens uit dit aardse
bestaan - dat hij vergelijkt met duisternis - verlost worden (de verlossing waar de
hindoes in geloven). Tegelijkertijd is hij zich ervan bewust dat hij zijn doel juist met
behulp van dit leven kan bereiken. De auteur zit in een tweestrijd, ‘zoals ieder mens
daar wel eens in verkeert’.
Toch sluit Baldewsingh zijn ogen niet voor de tegenslagen in het leven. Hij wil
die overwinnen met de schitteringen die zijn liefde voor het leven laat opflitsen.
Soms wil de dichter de volle zonneschijn verlaten en zich verstoppen in de schemering
van de maneschijn, maar dat is slechts voor een ogenblik. Het volgende moment wil
hij weer schommelen in de schommel van de liefde voor het leven: hij wil er ook
van genieten.
Aan het einde van zijn bundel lijkt de dichter zijn doel te kunnen bereiken; althans
het doel verschijnt vaag voor zijn ogen. Hij beseft echter ook dat hij met de banden
van dezelfde liefde die hem hechten aan zijn geliefde nog helemaal vast zit aan dit
leven. Hij wil uitgillen hoeveel hij van zijn geliefde houdt. Hij wil dat zijn liefde
wordt beantwoord. Maar dan dringt tot de dichter door hoezeer hij nog gehecht is
aan dit leven, er eigenlijk niet zonder kan. Opeens wordt duidelijk hoe Baldewsingh
op fraai poëtische wijze uitdrukking geeft aan het dilemma waar talloze hindoes
vandaag mee worstelen.
Al met al een gedichtenbundel die aanleiding geeft voor filosofische
beslommeringen waarin de lezer diep in kan wegzinken.
Hari Rambaran
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Stichting Kleurrijk Leren - Educatieve cd-rom een eerste kennismaking
met de Republiek Suriname, Den Haag 2002, prijs €45,00. Meer informatie
www.stichtingkleurrijkleren.nl/suriname
In het Nederlandse onderwijs wordt maar mondjesmaat aandacht besteed aan de
koloniale en postkoloniale geschiedenis. Zo zijn de leerlingen onder andere niet op
de hoogte van de omvang en het leed van bijvoorbeeld de politionele acties in het
voormalige Nederlands Indië, het huidige Indonesië. De aandacht voor Indië dat er
is gaat bovendien uit van het Nederlandse perspectief waarbij geen ruimte is voor
de wandaden die er in het verleden hebben plaatsgevonden. Met aandacht voor
Nederlands West Indië is het nog bedroevender gesteld. Er wordt bijvoorbeeld
helemaal geen aandacht besteed aan de gevolgen van de slavernij en de betekenis
van de strijd van de Marrons die bijna hebben geleid tot het omverwerpen van het
koloniaal gezag. Ook over contract arbeid lezen en leren de Nederlandse kinderen
geen woord. Hierdoor is de kennis van de gemiddelde Nederlander over Suriname
meestal beperkt tot de drugshandel, acht december moorden en Desi Bouterse.
Het valt daarom toe te juichen dat de Stichting Kleurrijk Leren het initiatief heeft
genomen om met een cd-rom uit te komen over Suriname. De cd-rom is bestemd
voor de eerste fase van het voorgezet onderwijs en heeft een docentenhandleiding
om het educatieve karakter te benadrukken. De leerlingen maken kennis met
Suriname, haar inwoners en hun cultuur. De cd-rom heeft enorm veel
videofragmenten, radio interviews, natuurgeluiden, muziek, foto's, animaties,
gesproken en geschreven tekst. Deze zijn verspreid over meer dan 375 schermen.
Als de cd-rom wordt gestart klinkt er al vrolijke Surinaamse muziek uit de boxen
van de computer. Het geheel roept direct een beeld van herkenning op. De groep
twaalf tot vijftien jarigen waarvoor de cd-rom is bedoeld maken als journalist voor
een krant of tijdschrift kennis met Suriname. Tijdens zijn virtuele wandeling door
Suriname kan de leerling aantekeningen maken in een kladblok. Aan het einde van
de rit moet het geheel uitmonden in een reportage. De leerling kan kiezen uit
verschillende onderdelen. Deze zijn: samenleving, kunst en cultuur, natuur en
economie. Vervolgens kan uit de onderdelen verschillende onderwerpen worden
gekozen zoals, bevolkingsgroepen, wonen, gezondheidszorg, sport, kunst, eten en
drinken, landschap, flora en fauna, geologie, handel, infrastructuur en toerisme. Het
programma is zelfsturend zodat de kinderen op basis van de eigen interesse thema's
kunnen kiezen. Het is niet nodig dat zij alle onderdelen moeten bekijken. Dit is voor
deze categorie leerlingen erg interessant omdat ze zelf bepalen wat zij over het land
willen weten en hier makkelijk naar toe kunnen surfen. Dit maakt het geheel spannend
waardoor ze met doorhebben met educatie bezig te zijn, maar het meer op een spel
lijkt.
De docent of begeleider kan zich opwerpen als hoofdredacteur voor het te
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schrijven artikel en hierdoor op speelse manier structuur aanbrengen in de
ontdekkingstocht van de leerling. Hoewel de nadruk ligt op het hedendaagse Suriname
kent de cd-rom ook een historisch archief. De Stichting heeft geprobeerd om alles
zoveel mogelijk vanuit het perspectief van Suriname te beschrijven, hetgeen van
harte moet worden toegejuicht. In deze opzet zijn de betrokkenen bij het project in
mijn ogen ook ruim geslaagd. Heerlijk is het al zappend fragmenten uit Surinaamse
schoolboeken tegen te komen. Het is jammer dat de Stichting van het Nederlandse
onderwijs zo weinig enthousiasme en respons heeft ontvangen, want er is een juweeltje
afgeleverd die kinderen in Nederland een beter beeld kan geven over Suriname en
hun stimuleert om zelf meer te gaan ontdekken. Ook voor kinderen met een
Surinaamse achtergrond die in Nederland opgroeien is deze educatieve cd-rom
verplichte kost. Ik heb uren op de cd-rom gelezen en gekeken en ontdek nog steeds
nieuwe informatie.
Ik hoop dat de Stichting vervolgfondsen kan aanboren om het project verder uit
te breiden zodat er nog meer informatie op de cd-rom kan en ook voor andere
leeftijden versies geproduceerd kunnen worden. Het mag uit bovenstaande duidelijk
zijn geworden dat ik het project een warm hart toedraag. Natuurlijk zijn er punten
die verbeterd kunnen worden of waar je als Surinamer ietwat anders tegen aankijkt.
Maar niet vergeten moeten worden dat de cd-rom is bedoeld voor kinderen van twaalf
tot vijftien jaar met minimale kennis over Suriname. Aanbevolen moet wel worden
om het geheel tijdlozer te maken, aangezien sommige zaken hierdoor gedateerd
aandoen en de cd-rom niet elk jaar uitkomt, waardoor de gegevens elke keer
geactualiseerd worden.
Peter Sanches

Mgr. Swinkels Stichting, Batavia in de tijd van Pater Donders, Paramaribo
2005. ISBN 99914 848 17, 64 pp. Geïll.
De Mgr. Swinkels Stichting die het financieel beheer van de redemptoristen in
Suriname behartigt, heeft vier korte studies over het Batavia van de negentiende
eeuw bijeengebracht. Mgr. Swinkels was de eerste redemptorist die apostolisch
vicaris van Suriname was van 1865-1875. S. Mulder, lid van het bestuur van de Mgr.
Swinkels Stichting, is de samensteller van het boekje Batavia in de tijd van Pater
Donders. De titel is misschien was misleidend, immers Petrus (Peerke) Donders is
geen centrale rol in de publicatie toebedacht. Het is meer een technische beschrijving
van plaats en omstandigheid en tevens een schets van lepra in die tijden.
Het boek begint met een verslag van pater Leonard Verheijen die in 1866 geboren
werd en in 1894 in Suriname kwam werken. Hij stierf in Paramaribo in 195). Pater
Verheijen beperkt zich tot historische herinneringen, name-
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lijk de historie vanaf de eerste katholieke priesters die op Batavia kwamen (Wennekers
en Van der Horst, dus vanaf 1817).
Het tweede deel is een artikel van dr. Just Wekker en komt uit het Suralco Magazine
van 1982, op het moment van de zaligverklaring van pater Donders in Rome. Wekker
heeft de logistieke situatie van Batavia haarfijn op grond van kaarten en documenten
uitgevogeld.
Het derde deel is een ingekort verslag van de Nederlander dr. J. Lens die in 1895,
dus vlak voordat Batavia opgeheven werd, een oriëntatiebezoek bracht aan Batavia,
met name om de situatie van de lepra en leprozen te bekijken. Lens publiceerde
erover in Elseviers Magazine. Een interessante en tot nu toe onbekende beschrijving
en situatieschets, met illustraties.
Tenslotte is in de bundel een tweede een artikel van Just Wekker opgenomen, niet
eerder gepubliceerd maar wel klaar op het moment van zijn onverwachte dood.
Wekker bracht hierin gegevens over de tijd van Donders bijeen onder de titel
Maatschappij-historische fragmenten uit de tijd van het pastoraat van Petrus Donders
in Suriname. Wekker geeft onder andere statistieken van het aantal katholieken in
die tijd (p. 58) en gegevens van de diverse religieuze groepen.
Voor mij had het slavenreglement voor Batavia van 1850 er best bij gemogen. Dat
reglement laat zien hoe Batavia een spiegel van het Suriname van de tijd was. Deze
brochure met historische data is niet alleen geschikt voor vereerders van Petrus
Donders, maar is ook een voorbeeld van een bescheiden locale geschiedschrijving,
in dit geval van een deel van de Coppename. Tevens is en blijft lepra een ingrijpend
fenomeen in de samenleving. Er zijn wel enkele drukfouten te ontdekken en de manier
van citeren is onzorgvuldig (tegenover bladzijde 64, met onder andere de volgorde
van a, b, e.!).
Joop Vernooij

Erney Landveld, De Marroncultuurgemeenschap in Suriname,
Noord-Scharwoude: Kirja 2005. ISBN 90 77764 08 9, 202 pp, geïll.
Erney Landveld stelt in deze publicatie al snel vast dat de huidige maatschappelijke
positie van de Marrons binnen de Surinaamse democratie, de onaanvaardbare
discriminatie van de Marrons, namelijk de isolatie laat zien (p. 4-5). Hij wil met de
Marrons zoeken naar instrumenten om het isolement te doorbreken. Hij zoekt naar
maatregelen ter rechtsbescherming van de Marrons. Hij pleit dan ook voor een radicale
transformatie binnen de Marroncultuurgemeenschap, onder andere door sociale
verandering. Het is niet de eerste keer dat Landveld publiceert over de Marrons; hij
is zelf een Marron. Hij heeft zich voorheen met het onderwijs in het binnenland bezig
gehouden. Allereerst schetst hij in deze publicatie de Marrongemeenschap. Ik zou
liever in het meervoud schrijven aangezien er nogal wat verschillen tussen de volken
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der Marrons bestaan. De gebruikte notie Marroncultuurgemeenschappen is nieuw
maar niet bijzonder fraai. Landveld gaat in op de gezagsorganisatie, het leefpatroon,
de gezinssituatie en de pedagogische relaties binnen de verwantschapsideologie. Hij
gaat niet uitgebreid in op wat cultuur voor hem betekent.
In het tweede deel behandelt hij de ontmoeting of confrontatie van de Marrons
met missie, zending en overheid waardoor er veranderingsprocessen op gang kwamen
die evenwel, volgens hem, stuurloos verliepen. Onderwijs, medische zorg en
geldeconomie hebben niet voor de noodzakelijke vooruitgang gezorgd. In het derde
deel weidt hij uit over de onvoldoende infrastructurele voorzieningen van de kant
van de overheid. Het betreft kwesties als transport, scholenbouw, nutsvoorzieningen.
Hij komt dan in het vierde deel tot de conclusie dat het anders moet. Kernbegrippen
zijn dan: verandering van attitude en zelfbeeldvorming, van de organisatie van het
gezag, beheer en bestuur, aansluiting bij de voortdurende veranderende Surinaamse
samenleving. Hij stelt dat onderwijs daarbij centraal dient te staan want onderwijs
is een factor voor armoedebestrijding.
Landveld gebruikt documenten en publicaties die niet zo gemakkelijk te vinden
zijn. Dat laat zien dat dit studieveld moeilijk toegankelijk is. Het is goed dat dit geheel
bijeengebracht is en doorgelicht wordt. Landveld vindt het paard van Troje niet uit
en hamert voort op bekende uitgangspunten. Hij wil zograag dat er iets substantieels
binnen de Marrongemeenschappen gaat gebeuren. Ik had graag wat differentiatie
gezien tussen de diverse Marronvolken en eventueel vergelijkingen met de leefsituaties
van Marrons in de regio of met die van de Inheemsen. Hij gaat niet diep in op de
gevolgen van de zogeheten binnenlandse oorlog, toch wel een cesuur in de historie
van land en volk, van stad en bosland. Landveld is een gedrevene (de publicatie is
een goed handvat voor de campagnes voor de parlementaire verkiezingen). Ik denk
dat ieder met hem hoopt dat de discriminatie, de achterstand en afhankelijkheid
weggewerkt kunnen worden in een proces dat volledig gedragen wordt door de
Marrons zelf.
De tekst is niet altijd vlot en vloeiend. Citeren is niet consistent en zonder meer
slordig, eigenlijk een ramp, al vanaf het begin, bladzijde 12. Landveld laat in de
citaties in de voetnoten voornamen en plaatsnamen weg, en is willekeurig met
leestekens in de voetnoten. Deze publicatie, met een mooie collage foto's op de kaft,
is aan de andere kant analyserend, militant en mobiliserend. Als het nu maar iets
uithaalt!
Joop Vernooij

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

208

Peter Meel
Cirkelen rond een kwal op het strand
Kanttekeningen bij Edwin Marshalls geschiedenis van het
Surinaamse nationalisme
Het is ondoenlijk om een sluitende definitie van het begrip nationalisme te geven.
Doorgaans beginnen beschouwingen over nationalisme met verzuchtingen over deze
onmogelijkheid. Onderzoekers verwerpen de definities die tot dan toe over het
onderwerp geformuleerd zijn, bedenken een eigen definitie en komen vervolgens tot
de conclusie dat ook die geen recht doet aan het verschijnsel. Waarom laat het
nationalisme zich zo moeilijk in een definitie inpassen? Hiervoor kunnen verschillende
redenen worden aangevoerd.
In de eerste plaats is het nationalisme een veelomvattend verschijnsel. Het heeft
betrekking op ruim twee eeuwen wereldgeschiedenis en omspant honderden landen,
regio's en gemeenschappen. Als fenomeen bestrijkt het een terrein dat welbeschouwd
te breed is om door individuele onderzoekers te kunnen worden beheerst. In de tweede
plaats is het nationalisme als verschijningsvorm uitermate veranderlijk, om niet te
zeggen kameleontisch. Het bezit tal van politieke, economische en sociaal-culturele
dimensies, die al naar gelang tijd, plaats en omstandigheden naar voren treden en
weer uit het zicht verdwijnen. Deze wijze van presenteren heeft tot gevolg dat het
nationalisme zich moeilijk in scherp omlijnde beelden en trefzekere bewoordingen
laat vangen. In de derde plaats is er een reeks van factoren bepalend voor de inhoud,
ontwikkeling en aantrekkingskracht van het nationalisme. Van invloed zijn factoren
als territorium, geschiedenis, bevolkingssamenstelling, taal, religie, staatsvorm,
economische ontwikkeling, mate van urbanisatie en onderwijsniveau. Al deze factoren
grijpen in elkaar, staan in een bepaalde, vaak wisselende relatie tot elkaar, en geven
het nationalisme zijn bijzondere karakter. In de vierde plaats is de ideologie van het
nationalisme vaak hybride en daardoor moeilijk te doorgronden. Als het nationalisme
al een eigen ideologie heeft, dan is deze doorgaans onder invloed van verschillende,
al dan niet verwante politieke denkbeelden of systemen tot stand gekomen. Mede
door zijn theoretische beperkingen is het reconstrueren van de kern van de
nationalistische ideologie niet zelden een lastige opgave. In de vijfde plaats doet het
nationalisme veelvuldig een beroep op beelden en sentimenten, dromen en
hartstochten, stereotypen en mythen, kortom dat deel van de menselijke geest dat
zich voor een belangrijk deel aan onze waarneming onttrekt. Veel speelt zich af in
het onderbewuste en wordt ook door ingewijden niet altijd ten volle begrepen. Voor
onderzoekers die op een operationeel niveau het
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nationalisme bestuderen, is het daardoor geen uitgemaakte zaak dat zij greep op hun
onderwerp krijgen (Meel 1996).
De Nederlandse historicus Ernst Kossmann (1996: 68) merkte in dit verband op
dat onderzoekers zichzelf bedriegen als zij pretenderen het nationalisme aan een
systematisch en alomvattend onderzoek te kunnen onderwerpen: ‘Het is er te
ingewikkeld, te veelzijdig en te veranderlijk voor. Loop er liever met aandacht
omheen, bekijk het van alle kanten maar stap er niet in, behandel het kortom als een
enorme kwal op het strand.’
Slechts weinig onderzoekers hebben zich iets aan deze raad gelegen laten liggen.
Het advies heeft Edwin Marshall evenmin ontmoedigd om over het onderwerp te
publiceren, getuige zijn proefschrift Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaamse
nationalisme. De auteur weerstaat de raad van Kossmann en stelt zich ten doel zijn
onderwerp uitputtend te behandelen. In het onderstaande wil ik, tegen de achtergrond
van de hierboven geschetste problematiek, enkele aspecten van Marshalls proefschrift
aan een nadere beschouwing onderwerpen. Aangezien de schrijver enkele van mijn
eigen publicaties over het Surinaamse nationalisme op kritische wijze in zijn
onderzoek betrekt, is het onvermijdelijk dat deze bespreking tevens het karakter van
een weerwoord heeft.

Van binnenuit
In de inleiding van zijn dissertatie zet Edwin Marshall zijn ambitie uiteen om het
Surinaamse nationalisme ‘van binnenuit’ te beschrijven en te analyseren. Naar zijn
zeggen hebben auteurs het Surinaamse nationalisme tot dusver vooral ‘van buitenaf’
bestudeerd en hebben zij daarmee onvoldoende recht gedaan aan de rol en betekenis
ervan in het dekolonisatieproces. Marshall noemt boeken van John Jansen van Galen
(2000) en mijzelf (1999) als voorbeelden van analyses ‘van buitenaf’. Een typerend
verschil tussen Marshalls benaderingswijze en die van mij is volgens eerstgenoemde
dat ik het Surinaamse nationalisme laat beginnen in Nederland en dat volgens hem
het Surinaamse nationalisme zijn vroegste wortels in Suriname heeft. Voorts meent
Marshall dat Jansen van Galen en ik in bovengenoemde werken het accent te eenzijdig
hebben gelegd op het culturele nationalisme en het politieke nationalisme onvoldoende
aandacht hebben gegeven. Naar zijn zeggen heeft dit behalve met ons gebrek aan
belangstelling voor het politieke nationalisme te maken met de ‘meer aansprekelijke
en “exotische” kant’ van het culturele nationalisme (p. 5). Verderop in dit artikel zal
ik nader op deze positiebepaling ingaan.
Het onderwerp van Marshalls proefschrift is het ontstaan en de ontwikkeling van
het Surinaamse nationalisme in ideologische en institutionele zin, de maatschappelijke
reacties die dit uitlokte en de bijdrage van het nationalisme aan de staatkundige
onafhankelijkheid en het proces van natievorming in Suriname (p. 9). Marshall
beperkt zich daarbij tot de periode 1930-1975. Hij kiest voor 1930 als beginjaar,
omdat volgens hem toen de eerste ‘mani-
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festaties van nationalisme’ (p. 10) aan de dag traden; in 1975 werd een van de
belangrijkste doelstellingen van het nationalisme, de onafhankelijkheid van Suriname,
gerealiseerd.
Marshall baseert zijn analyse van het culturele en politieke nationalisme in
Suriname op archieven, interviews en secundaire literatuur. Hij komt tot de conclusie
dat de nationalisten erin slaagden om het zelfrespect en de eigenwaarde van de
Creoolse Surinamers te versterken. Het lukte hen echter niet om de brug naar de
andere bevolkingsgroepen, in het bijzonder de Hindostanen, te slaan. Zij wilden
principieel de gehele Surinaamse bevolking bij hun initiatieven betrekken, maar
wisten onvoldoende de indruk weg te nemen dat zij als Creolen erop uit waren
niet-Creolen naar hun cultuur te laten assimileren. Succesvoller waren de nationalisten
in politiek opzicht, in het bijzonder bij het verwezenlijken van hun
onafhankelijkheidsideaal. Ideeën over natievorming daarentegen kregen bij hen
opvallend weinig aandacht. Vooral een duidelijke visie op de ‘nationalistische
economie’ ontbrak.

Weinig nieuwe gezichtspunten
De conclusies die Marshall presenteert, zijn correct en over het algemeen goed
onderbouwd. Ze zijn het resultaat van een afgebakend onderzoek, waarvan de
verslaglegging zich vlot laat lezen. Als overzichtswerk is het boek geslaagd. Tegelijk
moet worden vastgesteld dat het proefschrift geen verrassingen kent. Wie vertrouwd
is met de literatuur over het Surinaamse nationalisme ontwaart nauwelijks nieuwe
gezichtspunten. Als deze er al zijn, dan blijven ze merendeels in goed bedoelde
aanzetten steken. Vooral het surplus van de ‘blik van binnenuit’ is teleurstellend.
Welbeschouwd weet Marshall deze ambitie niet waar te maken. Dit valt vooral
nadelig uit voor zijn uiteenzettingen over de ideologie en de praktijk van het
Surinaamse nationalisme (vergelijk ad 4 en 5 van mijn inleiding).
Om te beginnen wordt de lezer getroffen door het fletse portret dat Marshall van
hoofdfiguur Eddy Bruma schetst. Hoewel deze in het personenregister veruit de
meeste verwijzingen achter zijn naam heeft staan, blijft hij in het boek een schimmige
verschijning. Een aansprekend profiel van deze leider, zonder wie het Surinaamse
nationalisme tussen 1945 en 1975 er beslist anders zou hebben uitgezien, had in deze
studie niet mogen ontbreken. Marshall was bovendien de aangewezen persoon om
dit portret te tekenen. Hij had de gelegenheid om uitgebreid met ‘de meester’ te
praten, een voorrecht dat voor veel collega-onderzoekers niet was weggelegd. Maar
deze voorsprong heeft hij niet uitgebuit. Van zijn interviews met Bruma vindt men
vrijwel geen spoor in het proefschrift terug. Er is een handvol citaten afgedrukt,
waarvan er slechts één veelzeggend is: Bruma's zelfkritische erkenning dat de
nationalisten de culturele bagage misten om met andere etnische groepen het
nationalisme te verwezenlijken (p. 158). Persoonlijke gegevens over de man die zijn
leven met de antikolonialistische strijd verbond, krijgt de lezer echter niet aangereikt.
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Interessant is hetgeen Marshall schrijft over de mogelijke invloed van Sukarno op
Bruma. Volgens hem is het denkbaar dat de laatste zich bij het formuleren van zijn
nationalistische ideologie heeft laten inspireren door Sukarno's befaamde rede
Indonesië klaagt aan! Diens uitspraken over het omzetten van een instinctief in een
bewust nationalisme, dat kan dienen als ‘ziel van de machtsvorming’ (Soekarno
1931: 63), heeft inderdaad veel gemeen met Bruma's uiteenzettingen hierover in De
opmars van het nationalisme. Ook zijn er parallellen aanwijsbaar tussen de wijze
waarop de twee mannen ingaan op de plaats en de functie van verleden, heden en
toekomst in de nationalistische ideologie (p. 160-161). Opvallender echter dan de
overeenkomsten zijn de verschillen tussen Sukarno en Bruma. Marshall noemt de
rede van de eerste ‘systematischer van opzet en indrukwekkender van toon’ dan het
geschrift van Bruma. Dit is juist, maar er is meer.
Vergeleken bij Bruma was Sukarno een man, die veel publiceerde, vanuit een
brede historische kennis en een open oog voor de ontwikkelingen in de wereld. Zijn
leven lang zocht hij naar een synthese van nationalisme, marxisme en islam. Zijn
publicaties zijn even zovele stadia in de ontwikkeling van zijn denken hierover. Bij
Bruma zal men tevergeefs zoeken naar een vergelijkbare wijze van gedachtevorming
en gedachtebepaling. Tussen Bruma's eerste artikelen in De Westindiër en zijn laatste
interviews liggen bijna vijftig jaar, maar het is verbluffend te lezen dat zijn inzichten
door de jaren heen onveranderd zijn gebleven en dat hij zich in vaak identieke
bewoordingen over zijn politieke idealen is blijven uitdrukken. Tussen Sukarno's
Bandoeng rede en zijn niet minder beroemde Pantjasila rede liggen vijftien jaar, maar
de laatste toespraak is onmiskenbaar het resultaat van voortschrijdend inzicht en laat
een duidelijke uitbouw en verdieping zien van zijn ideologische opvattingen, die de
grondslag zouden vormen van de onafhankelijke republiek Indonesia. Sukarno's
Bandoeng rede heeft de vorm van een trechter. Het betoog loopt van algemeen naar
specifiek, van abstract naar concreet, van hoofdlijn naar detail. Het is gloedvol
geschreven en staat bol van verwijzingen naar de internationale literatuur. Daarin
verschilt de rede fundamenteel van Bruma's geschrift, dat sterk naar binnen is gericht
en juist door zijn gebrek aan concrete verwijzingen naar de Surinaamse werkelijkheid
in een historisch vacuüm lijkt te hangen. Bovenal is Sukarno's rede gericht op een
breed publiek van toehoorders. Ze is afgestemd op communicatie met de massa, ‘de
stille kracht die is opgebliksemd’ (Soekarno 1931: 37), op het mobiliseren van ‘kromo
en marhaen’ (Soekarno 1931: 76), het proletariaat van boeren en arbeiders, wier
nationalisme volgens Sukarno moest worden aangewakkerd en wier machtsbewustzijn
moest worden opgewekt. Het beroep dat Sukarno op zijn aanhang doet, contrasteert
met de beperkte toegankelijkheid van Bruma's teksten, die door de hermetische wijze
waarop ze geformuleerd zijn, veel minder direct aansloten bij het referentiekader en
de belevingswereld van zijn achterban. Waarom heeft Marshall verzuimd aan Bruma
te vragen of hij de rede van Sukarno ten eigen bate aanwendde? Nu blijven de
gedachten die de auteur

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

212
aan een mogelijke ideologische beïnvloeding wijdt op zijn best veronderstellingen.
Ook dringt zich de vraag op waarom Marshall heeft afgezien van een verdere
uitwerking van de vergelijking Sukarno-Bruma. Juist dat had zijn onderzoek een
belangrijke meerwaarde kunnen geven. Hij had Bruma ook meer reliëf kunnen geven
door hem te plaatsen naast andere nationalistische leiders, zoals de in Suriname
bewonderde Kwame Nkrumah, met wie Bruma eveneens het nodige gemeen heeft.
Nkrumah's adagium ‘Seek ye first the political kingdom and all things shall be added
unto you’ (Rooney 1988: 67) is in ieder geval representatief voor de strategie die de
PNR-voorman vanaf 1961 volgde. De vergelijking die Marshall trekt tussen het
Surinaamse en het Brits-Caraïbische nationalisme (p. 219-239) laat zien dat de
intellectuele aanhang van de Surinaamse nationalisten gering was, dat de PNR over
een beperkte (Creoolse) achterban beschikte en dat het Surinaamse nationalisme
internationaal geïsoleerd was. Waar het gaat om dit laatste aspect, voegt zijn
vergelijking echter weinig toe aan de bevindingen van Breeveld (2000: 317-365),
die eerder Pengel beoordeelde in het licht van collega-leiders in het Caraïbisch gebied.
Een andere kwestie waar Marshall Bruma over had kunnen bevragen, is de
zogeheten bomaffaire. In 1959 brachten met het nationalisme sympathiserende
mannen een bom tot ontploffing bij het huis van NPS-leider Pengel. Deze bleef
ongedeerd, maar er werden acht verdachten opgepakt en tot zware gevangenisstraffen
veroordeeld. De kwestie deed het imago van de nationalisten geen goed en zorgde
voor een jarenlange verwijdering tussen de NPS en de PNR. Tot de dag van vandaag
is onduidelijk wat de rol van Bruma bij de beraming van de aanslag op Pengel is
geweest. Marshall verklaart uitvoerige gesprekken met nationalisten te hebben
gevoerd, maar geen bewijs te hebben gevonden voor betrokkenheid van Bruma hij
het complot (p. 117). Bruma noemt hij in dit verband niet bij naam. Waarom laat de
auteur Bruma niet aan het woord over deze affaire, die in Suriname de gemoederen
geruime tijd bezighield? Waarom heeft hij Bruma niet laten reflecteren op zijn
vriendschap met en verdediging van Arthur Blom, één van de twee hoofdverdachten?
Een eindoordeel van Bruma over deze affaire had aan veel speculaties een einde
kunnen maken.
Marshall stelt terecht dat Wie Eegie Sanie nooit een officieel standpunt over religie
heeft ingenomen, maar het aan de individuele leden overliet welke opvattingen en
ideeën zij op dit punt koesterden. Hij noemt Raveles en Uiterloo als voorbeelden van
personen die zich aangetrokken voelden tot de wintireligie en daarover nooit
geheimzinnig deden (p. 96-99). Opvallend genoeg laat hij onvermeld, dat Bruma
zich persoonlijk altijd sterk heeft gemaakt voor de wettelijke erkenning van de
wintireligie als een volwaardige godsdienst en voor de verwijdering van het verbod
op winti-pre's uit het wetboek van strafrecht (wat pas in 1971 zou gebeuren). Ook
koos Bruma in zijn literaire werk regelmatig positie vóór de wintigodsdienst en tégen
het westerse christendom (Meel 1997: 25-26, 49-50). De opvattingen van Bruma
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werden nooit tot officiële partijstandpunten verheven, maar hadden, doordat ze van
de leider afkomstig waren, begrijpelijkerwijs wel dermate veel invloed dat ze in de
beeldvorming met de ideeën van Wie Eegie Sanie en de PNR werden vereenzelvigd.
Marshall signaleert dit opvallend genoeg niet en maakt evenmin duidelijk of hij met
Bruma over dit spanningsveld heeft gesproken. Waar het gaat om het politieke
nationalisme richt Marshall zich in zijn boek in hoofdzaak op het radicale nationalisme
van de PNR. Het Surinaamse nationalisme dat na 1975 op de voorgrond treedt, valt
buiten het bestek van zijn boek. Dit valt buitengewoon te betreuren. Gelet op de
compactheid van zijn onderwerp had hij de geschiedenis van het nationalisme
gemakkelijk naar het heden kunnen doortrekken. Zijn onderzoek zou daarmee in
politiek gevoeliger vaarwater terecht zijn gekomen, met eventuele consequenties
voor de toegankelijkheid van bepaalde bronnen. Als onderzoeker ‘van binnenuit’
had hij mogelijk informatieverlies echter met interviews kunnen compenseren. De
belofte op interessante resultaten is er in ieder geval. Na de onafhankelijkheid werd
het PNR-nationalisme immers door nog radicalere stromingen ingehaald. Bruma's
ster daalde, al bleef hij op de achtergrond actief. Was de auteur doorgegaan tot 2000,
het jaar waarin Bruma overleed, dan had hij een afzonderlijk hoofdstuk kunnen
wijden aan diens erfenis, waarvan sporen terug te vinden zijn bij de SPA, de NDP
en de DNP. Door op te houden in 1975 heeft Marshalls geschiedenis van het
Surinaamse nationalisme niet alleen iets onafs, maar is deze ook onvolledig.
Het vrijwel buiten beschouwing laten van het nationalisme van de NPS en de PSV
draagt belangrijk tot deze onvolledigheid bij. Het nationalisme van de PNR en dat
van de NPS - dat bij tijd en wijle kameleontische trekken vertoonde (zie ad 3 van
mijn inleiding) - kenden een grote mate van verwantschap en waren in zekere zin
communicerende vaten. Instructief in dit verband zijn de geschriften van de NPS-er
Frank Essed (1960, 1962 en 1966), waarin hij ingaat op de nationalistische ideologie
van zijn partij. Marshall heeft gelijk als hij stelt dat Esseds ideeën door toedoen van
Pengel niet de status van officiële partijstandpunten verkregen. Deze obstructie van
de kant van Pengel vloeide echter voort uit zijn persoonlijke wedijver met Essed. De
ideeën van de twee ontliepen elkaar niet veel. Beiden waren tegen het verabsoluteren
van de doelstellingen van het nationalisme, zeker waar het de richting uitging van
‘het recht van de sterkste’, en betoonden zich voorstander van de inbedding van de
Surinaamse natie in een ‘wereldorganisatie, gericht op de harmonische ontwikkeling
van de gehele mensheid’ (Essed 1960: 5). Op hoofdlijnen kwamen Esseds ideeën
dan ook probleemloos in NPS-werkprogramma's en in redevoeringen van Pengel
terecht. Bovendien moet worden bedacht dat, anders dan vaak wordt aangenomen,
Pengel, evenals Essed, geen komedie speelde met de onafhankelijkheid. Hij wilde
deze alleen op basis van een parlementaire meerderheid realiseren en er geen politiek
risico mee lopen. Bij de PSV beijverde met name Coen Ooft (1970 en 1972) zich
voor onafhankelijkheid op korte termijn. De mogelijkheid om de inhoudelijke
samenhang te
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laten zien tussen het nationalisme van de PNR, de NPS en de PSV wordt door
Marshall echter niet opgepakt.
Hoe de NPS, de PNR en de PSV uiteindelijk binnen de Nationale Partij Kombinatie
(NPK) gingen samenwerken, bespreekt Marshall op beknopte wijze. Ook hier had
commentaar van Bruma voor een verdieping van onze kennis kunnen zorgen. Want
welke voorwaarden verbond Bruma aan de deelname van de PNR aan de coalitie?
Ging hij alleen met de andere partijen in zee nadat zij hadden verklaard de
onafhankelijkheid ultimo 1975 met de PNR te zullen realiseren? Kwamen deze
afspraken enkele maanden voor de verkiezingen tot stand of viel het uiteindelijke
besluit pas bij de kabinetsformatie? Hoe lagen de standpunten met betrekking tot
onafhankelijkheid op korte termijn binnen het eerste kabinet-Arron precies? Hoe
kwam het dat de PNR een relatief geringe bijdrage leverde aan de juridisch-technische
voorbereiding van de onafhankelijkheid? Een geschiedenis van ‘binnenuit’ had aan
deze aspecten van de soevereiniteitsoverdracht meer aandacht moeten besteden,
zeker met de beschikbaarheid van Bruma als informant.

Etikettering achteraf
Waar Marshall enerzijds nogal achteloos met het gematigde nationalisme omgaat en
het nationalisme na 1975 geen aandacht schenkt, frappeert anderzijds het gemak
waarmee hij soms het etiket nationalistisch op organisaties en personen plakt. Met
name door de onduidelijke definiëring van het begrip ‘ontwakend nationalisme’
wordt dit in de hand gewerkt. Bij Marshall is ontwakend nationalisme ‘een manifest
bewustzijn [...] over een gedeelde historie en een gezamenlijke toekomst.’; politiek
gezien gaat het volgens hem om een ‘gemeenschappelijke lotsbestemming en verzet
tegen koloniale onderdrukking’ (p. 17). Volgens Marshall behoorden de Unie
Suriname en de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad in de jaren veertig tot het
ontwakend nationalisme. Zij vertegenwoordigden naar zijn zeggen ‘het gematigd
politiek-bestuurlijk nationalisme’ (p. 18).
De vraag is of Marshall met deze laatste conclusie niet te hard van stapel loopt.
Als proto politieke partijen zetten de Unie Suriname en de Hindostaans-Javaanse
Centrale Raad zich in voor de belangen van respectievelijk Creolen en
Hindostanen/Javanen, in het bijzonder voor het versterken van hun politieke invloed.
Zowel de Unie als de Raad waren voorstander van uitbreiding van het kiesrecht en
invoering van een systeem van zelfbestuur, maar hebben zichzelf nooit met het label
nationalistisch getooid. Evenmin was hun bewustzijn gericht op de vorming en
instandhouding van een gemeenschappelijke nationale identiteit en op de overtuiging
dat de moderne natiestaat het krachtigste instrument is om nationale eenheid te
realiseren, zoals Marshall in zijn inleiding de karakteristieken van het nationalisme
omschrijft (p. 8).
De Unie Suriname zou later grotendeels opgaan in de NPS, die onder Pengel een
gematigd nationalistische koers zou varen. Maar dat zegt meer over de NPS dan over
de Unie. De Hindostaans-Javaanse Centrale Raad zou opgaan
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in de VHP, die altijd wars is geweest van een nationalistische opstelling. De inlijving
door Marshall van de Unie en de Raad bij het ontwakend nationalisme lijkt daarmee
een twijfelachtige poging tot etikettering achteraf. Zijn beschouwingen over de Raad
komen mogelijk voort uit een behoefte om het Surinaamse nationalisme met
terugwerkende kracht een meer multi-etnisch aanzien te geven.
Deze veronderstelling vindt bevestiging in Marshalls portret van Clemens
Ramkisoen Biswamitre, een markante politicus, die na zijn voorzitterschap van de
Hindostaans-Javaanse Centrale Raad nog verschillende andere politieke functies zou
bekleden. Het is de verdienste van Marshall dat hij Biswamitre als eigensoortig
politicus uit de vergetelheid haalt, maar het is onbegrijpelijk dat hij de man
nationalistische opvattingen toedicht. Zowel de politicus zelf als zijn tijdgenoten
zouden hier vreemd van hebben opgekeken. Biswamitre gold als een voorzichtig en
weloverwogen, om niet te zeggen conservatief, politicus, die achtereenvolgens als
lid van de PSV, de SVP en de SDP, zich altijd kritisch heeft uitgelaten over pogingen
van Surinaamse regeringen om het proces van dekolonisatie en natievorming een
merkbare impuls te geven. Vele artikelen van zijn hand in De West getuigen hiervan.
In één van die artikelen kwalificeerde hij het Surinaamse nationalisme als ‘een
ziekelijke afwijking’ die niet paste in een tijd waarin de ‘eenwording van de mensheid’
centraal stond (Meel 1999: 212-213). Het is waar, zoals Marshall schrijft, dat
Biswamitre in 1969 een proeve van een onafhankelijkheidsverklaring voor Suriname
publiceerde. Hij deed dit echter vanuit een academische belangstelling en op grond
van zijn staatsrechtelijke expertise, geenszins vanuit een behoefte om de
onafhankelijkheid te propageren.

Polemiek
Marshall polemiseert in zijn dissertatie graag en vaak. Dat hij zich tegen voorgangers
afzet om zichzelf als onderzoeker te positioneren, is begrijpelijk en ook volstrekt
legitiem. Het feit dat deze voorgangers hem, terwijl hij nog bezig was met zijn
onderzoek, nogal wat gras voor de voeten hebben weggemaaid met (deel)publicaties
over zijn onderwerp, heeft hem kennelijk extra gemotiveerd om het belang en de
noodzaak van zijn proefschrift te demonstreren. Ook dat wekt geen verbazing. Toch
overtuigt een strijdlustige houding pas werkelijk als de polemist meer in stelling
brengt dan gevoelens van eigenwaarde en een hang naar afbakening van zijn
werkterrein. Hoe Marshall het er in dit opzicht vanaf brengt, hoop ik in onderstaande
paragraaf duidelijk te maken. Ik zal in deze tekst ingaan op de hoofdpunten van
kritiek die hij in Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaamse nationalisme op mijn
werk naar voren brengt.
Om te beginnen verwijt Marshall mij dat ik mij (in Meel 1999) te eenzijdig focus
op het cultureel nationalisme. Laat ik onmiddellijk één veronderstelling wegnemen.
Deze gerichtheid heeft niets uit te staan met ‘exotisme’. Het is ook een beetje flauw
van Marshall om zijn oordeel op te hangen aan een
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boek dat op goede gronden niet verder gaat dan 1961 en dus het politieke nationalisme
maar in beperkte mate kan behandelen. In andere bijdragen (1990, 1994, 1998) heb
ik echter aandacht geschonken aan het politieke nationalisme in de decennia na de
oprichting van de PNR. Maar ook in die bijdragen is een oriëntatie op het culturele
nationalisme nooit afwezig. De reden hiervoor is eenvoudig. De culturele aspecten
van het Surinaamse nationalisme zijn het meest onderscheidend geweest en de
resultaten op cultureel gebied hebben op de lange termijn de meeste impact gehad.
Het politieke nationalisme van vóór 1975 biedt door zijn eenduidige doelstellingen
- het veroveren van de staatsmacht en het uitroepen van de onafhankelijke republiek
Suriname - relatief weinig aanknopingspunten voor een wetenschappelijk debat. De
wederwaardigheden van de PNR laten dit duidelijk zien.
Als ‘fakkeldrager van het nationalisme’ maakte de PNR, na acht jaar
buitenparlementaire oppositie, tussen 1969 en 1977 eerst met één vertegenwoordiger
en vervolgens met vier vertegenwoordigers deel uit van de Staten van Suriname.
Daarnaast participeerde de partij in de eerste NPK-regering (1973-1977) die in 1975
de onafhankelijkheid realiseerde. Met de verwezenlijking van deze doelstelling
maakte de PNR zichzelf in feite overbodig. In 1977 keerde de partij dan ook niet
terug in het parlement. Kort hierna viel zij door interne meningsverschillen uit elkaar.
Ook Marshall weet er in zijn geschiedschrijving niet veel meer van te maken. Zijn
optiek verschilt niet van collega-onderzoekers vóór hem, die de PNR in de jaren
zeventig eveneens als een one issue partij kwalificeerden. Zijn verwijt dat ik mij
eenzijdig op het cultureel nationalisme concentreer en het politieke nationalisme
verwaarloos, maakt tegen die achtergrond een wat vreemde indruk, zeker als men
bedenkt dat ook het grootste deel van Marshalls eigen boek aan het cultureel
nationalisme is gewijd.
Marshall creëert een schijntegenstelling als hij opmerkt dat ik het nationalisme in
Nederland laat beginnen en hij in Suriname. Een kwestie van slordig lezen? Ik heb
uiteengezet dat de nationalistische beweging zijn ontstaan vindt in Nederland, namelijk
bij de (elkaar in personele en ideologische zin overlappende) verenigingen Wie Eegie
Sanie, Ons Suriname en de Surinaamse Studenten Vereniging. Marshall levert geen
bewijs van het tegendeel. Er is tussen ons evenmin verschil van mening over de
betekenis van de personen die Marshall tot het ‘ontwakend nationalisme’ rekent.
Ook zij figureren - Biswamitre uitgezonderd - onder die noemer in mijn werk, De
Kom, Bos Verschuur en Koenders voorop. Zij manifesteerden zich vooral in Suriname
als voorlopers van het nationalisme, niet als leiders van een nationalistische beweging,
wat een wezenlijk onderscheid is. Hoewel Marshall anders suggereert, wijkt mijn
voorstelling van zaken niet af van het beeld dat hij in zijn proefschrift van deze
voormannen schetst. Dat ik het ontstaan van het Surinaamse politieke nationalisme
in 1942 zou hebben gesitueerd, zoals Marshall elders beweert (p. 45), is onjuist. Het
is niet voor niets dat de auteur voor deze stelling geen bewijsplaats levert. Die is er
namelijk niet.
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Volgens Marshall maak ik niet duidelijk waarom ik de acties van de Nationalistische
Beweging Suriname (NBS) als ‘onbezonnen, overmoedig en onbesuisd’ heb
gekwalificeerd (p. 130). Daargelaten dat dit een nogal vertekende weergave is van
mijn oordeel over deze ‘straatorganisatie van het nationalisme’, roept deze opmerking
vragen op, aangezien ik een aantal voorbeelden van onbesuisde acties heb gegeven
in mijn beschrijving van de activiteiten van deze groep (Meel 1999: 210-216). Mijn
aandacht voor deze zaken komt niet uit de lucht vallen. In nationalistische kringen
viel er vergelijkbare kritiek op de beweging te beluisteren. Gessel noemde de
NBS-leden - Marshall schrijft het zelf (p. 146) - ‘onvolwassen jongens’ en Bruma
ging volgens Marshall (p. 144) tegen zijn zin akkoord met de oprichting van de PNR.
De NBS-jongeren plaatsten hem voor een voldongen feit. Marshall kapittelt mij,
omdat ik heb geschreven dat Bruma het besluit tot oprichting van de PNR nam.
Marshall heeft hier een punt, immers, strikt genomen deden de NBS-jongeren dit, al
valt er natuurlijk altijd te twisten over de vraag of in het uiteindelijk sanctioneren
van het initiatief tot oprichting van de PNR door Bruma niet het feitelijke besluit tot
oprichting van de partij besloten lag. Marshall laat in het midden of de NBS-leden
vooraf met Bruma hadden gesondeerd dat hij de oprichting van een politieke partij
niet zou tegenhouden.
Mijn observatie dat de PNR de strijd tegen het kolonialisme bij voorkeur via het
creëren van conflictsituaties voerde, is naar het oordeel van Marshall onjuist. Niet
de PNR creëerde volgens hem conflictsituaties, maar de koloniale verhoudingen
waren in zichzelf conflictueus. Het waren die inherente conflicten die de PNR
aangreep om zijn doelstellingen te verwezenlijken (p. 151). Dit is echter anders dan
een oordeel gebaseerd op empirisch onderzoek, een weergave van het officiële
PNR-standpunt. In de bemoeienis van de PNR met bijvoorbeeld de transmigratie
van groepen binnenlandbewoners ten behoeve van de aanleg van het Van
Blommesteinmeer zocht Bruma doelbewust de confrontatie met Pengel, in wie de
partij het belangrijkste obstakel zag op de weg naar onafhankelijkheid. Ook de
vakbondsactiviteiten nadien, vaak gericht op het naar huis sturen van de zittende
regering, lieten een PNR zien die het establishment uitdaagde en steeds naar nieuwe
aanleidingen zocht om met de gevestigde orde af te rekenen. Naar Nederland toe
stookte de PNR het antikolonialistische vuurtje op door stelling te nemen tegen het
CCS en de Adviesraad voor Culturele Samenwerking en door pogingen om de regering
in Den Haag voor het forum van de Verenigde Naties aan de schandpaal te nagelen.
Het waren op confrontatie gerichte methoden die pasten in de antikolonialistische
strijd en opvielen door hun doctrinaire karakter.
Opvallend genoeg is Marshall het evenmin met mij eens dat het
leiderschapsprincipe belangrijk is geweest binnen de nationalistische beweging (p.
151). Waarom hij deze kritiek nogal zwaar aanzet, is onduidelijk. Mijn bewijsvoering
voor deze stelling (1999: 201, 222-223) laat hij onbesproken. Bovendien weet hij er
geen overtuigende argumenten tegenover te plaatsen. Dat de PNR op papier een
democratische structuur kende die in de Surinaamse poli-
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tieke verhoudingen ‘uniek’ was, is niet alleen niet waar, maar is ook een uitspraak
zonder betekenis. Als politiek leider was Bruma binnen zijn eigen partij niet minder
geprofileerd dan Pengel of Lachmon binnen de NPS en de VHP en had hij met
weerstanden te maken die hij op een vergelijkbare wijze overwon. In de documentaire
Wie Eegie Sanie van John Albert Jansen (2003) laten Jules Sedney en Atta Mungra
zich kritisch uit over uitgerekend het leiderschap van Bruma. Volgens Sedney huldigde
Bruma ‘het Führer principe’: er was één leider, aan wie zijn volgelingen volledig
ondergeschikt waren. Mungra meende dat Bruma zichzelf beschouwde als de
reïncarnatie van Boni. Diens kwaliteiten als leider, verlosser en bevrijder projecteerde
hij op zichzelf en hij verwachtte van zijn aanhangers dat ze hem even
onvoorwaardelijk gehoorzaamden. Marshall corrigeert mij terecht op het punt van
het partijlogo van de PNR (p. 151), maar zijn weinig subtiele poging om mij in het
kamp van Günther en Prins te schrijven, van wie met name de eerste over de PNR
vele onjuistheden en kwaadaardigheden heeft rondgestrooid (p. 160), getuigt, om
het diplomatiek te formuleren, van weinig égards. Marshall weet dat ik mij
uitdrukkelijk van het oordeel van Günther over de PNR heb gedistantieerd (Meel
1999: 223).
Veel moeite heeft Marshall met mijn kritische bespreking van de nationalistische
ideologie. Voor een partij die er prat op ging zich juist in ideologische zin van andere
politieke partijen te onderscheiden, mag de meetlat echter hoog worden gelegd en
is een nauwgezette bestudering van de elementen van deze ideologie geen uiting van
eurocentrisme, zoals Marshall weinig fantasievol opmerkt (p. 130), maar de taak van
iedere serieuze onderzoeker die zich met dit verschijnsel bezighoudt. Ik ga
gemakshalve voorbij aan de uitlating van de nationalist Frits Moll, die - Marshall
citeert uit een authentiek document (p. 140) - de nationalistische ideeën van de PNR
als ‘vaag’ kwalificeerde. Belangrijker is dat anders dan Marshall beweert en anders
dan volgens hem mogelijk is (p. 158), Bruma wel degelijk een sluitende filosofie
van het Surinaamse nationalisme wilde formuleren. Het bewijs hiervoor komt uit
onverdachte bron. Jan Voorhoeve, lange tijd een van de meest loyale verdedigers
van Bruma, probeerde in 1959 op verzoek van de laatste in Nederland filosofische
assistentie te vinden om Bruma in staat te stellen zijn ideologische opvattingen uit
te werken, te systematiseren en in een consistent en samenhangend betoog onder te
brengen (Meel 1997: 381). Men kan alleen maar gissen naar de beweegreden van
Marshall om dit belangrijke gegeven weg te moffelen.
De door mij vastgestelde irrationale kanten van het Surinaamse nationalisme
worden volgens Marshall (p. 158, 160) in mijn werk onvoldoende onderbouwd. Heb
ik dan niet geschreven over de loop der geschiedenis die in de nationalistische
ideologie wordt voorgesteld als een bijna metafysisch proces, over de overwinning
van het nationalisme die gezien wordt als een historische onvermijdelijkheid en
verlossing brengende zekerheid, en over ‘de historische machthebber’, die alleen
bekend zou zijn met het moment waarop Suri-
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name zich onafhankelijk zou moeten verklaren (Meel 1999: 221-222)? Het ontgaat
mij waarom ik deze geloofsartikelen niet als zodanig zou mogen benoemen. Ik had
ook verwacht in dit proefschrift meer over Bruma's fascinatie voor dit type ideeën
te zullen aantreffen, maar Marshall zwijgt erover. Volgens Marshall (p. 140) pas ik
Eric Hobsbawms ‘invented tradition’-theorie op een onjuiste wijze toe. De nationale
vlag, het nationale volkslied en het nationale wapen van Suriname, zoals in 1959
door het kabinet-Emanuels vastgesteld, behoren volgens hem niet tot de categorie
invented traditions, aangezien deze symbolen nergens naar terugverwijzen. Maar dat
doen ze wel. Ze refereren aan de tijd dat vlag, wapen en volkslied uitdrukking gaven
aan de hegemonie van de kolonisator. Hun in 1959 (en deels weer in 1975) aangepaste
inhoud representeert de overwinning op het koloniale verleden en de markering van
de fase van zelfstandigheid. Terugverwijzingen kunnen volgens het model van
Hobsbawm zowel op de inhoud als op de vorm van symbolen betrekking hebben.
Moeilijk te begrijpen is Marshalls opmerking (p. 245) dat ik in mijn beschouwingen
over de typologie van het Surinaamse nationalisme, het aspect van de antikoloniale
bevrijdingsbeweging onvermeld zou hebben gelaten. Volgens de typologie van
Anthony Smith - die Marshall in navolging van mij gebruikt - is het Surinaamse
nationalisme een territoriaal nationalisme, dat in de preonafhankelijkheidsfase gericht
is op het verdrijven van de koloniale overheersers en de vorming van een eigen
natiestaat. Het model van Smith, uitvoerig door mij besproken (Meel 1998 en 1999:
227-228), sluit met andere woorden het nationalisme als antikoloniale
bevrijdingsbeweging in. Aangezien hier geen misverstand over kan bestaan, blijft
de lezer in het ongewisse over de relevantie van Marshalls opmerking.

Conclusie
Het laatste hoofdstuk van zijn proefschrift opent Marshall met een citaat van de
eminente nationalisme deskundige John Breuilly: ‘Nationalism is the most important
political ideology of the modern era. It is also the one on which there is the least
agreement.’ (p. 241) Dit gebrek aan overeenstemming wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt door de complexiteit van het onderwerp, zoals ik in mijn inleiding
uiteengezet heb. Ook de dissertatie van Marshall draagt hier de sporen van, al moet
gezegd worden dat de auteur zich maar weinig ruimte gunt om hier bij stil te staan
en vooral zijn belangstelling toont voor de praktische kanten van het Surinaamse
nationalisme.
De auteur heeft het zichzelf moeilijk gemaakt door te schermen met een benadering
van ‘binnen uit’. De verwachtingen die hij daarmee wekt, worden niet ingelost. Dit
is bijzonder spijtig. Een aantal aspecten van het Surinaamse nationalisme komt
simpelweg niet aanbod, terwijl andere aspecten onvoldoende worden uitgediept of
vanuit een betwistbare invalshoek worden belicht. Door het overlijden van Bruma
is het vrijwel nier meer mogelijk om deze aspecten werkelijk nog ‘van binnenuit’ te
reconstrueren. Daar komt bij dat Marshall
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als polemist niet altijd de zorgvuldigheid in acht neemt die van een onderzoeker
verwacht zou mogen worden. Er is niets mis met het innemen van geprononceerde
standpunten, zolang de feiten correct worden weergegeven en argumenten hout
snijden. Zoals aangegeven, is dat in deze dissertatie niet steeds het geval.
Marshall heeft de literatuur over het nationalisme met een overzichtswerk over
het Surinaamse nationalisme uitgebreid. Bij het uitvoeren van zijn project heeft hij
de raad van Kossmann ogenschijnlijk in de wind geslagen. Immers, hij heeft zich
ten doel gesteld het Surinaamse nationalisme tussen 1930 en 1975 zo uitputtend
mogelijk te beschrijven. Maar op de keper beschouwd heeft hij het advies van
Kossmann buitengewoon letterlijk genomen. Hij is om zijn onderwerp heen gelopen
en heeft het van een afstand bekeken. De kwal die hij erin heeft gezien, heeft dichterbij
konten verhinderd.
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Edwin Marshall
De Surinaamse geschiedenis in het perspectief van de dekolonisatie
Over krabben op het Surinaamse strand en spari's in de Surinaamse
rivieren.
Reactie op het artikel van Peter Meel
Ik had van de recensieredacteur van Oso begrepen dat mijn collega Peter Meel een
recensie over mijn proefschrift zou schrijven. Dat was al aangekondigd voordat mijn
proefschrift goed en wel verdedigd was. Na bijkans een jaar wachten komt dan
eindelijk de reactie van Meel; niet een recensie, maar een stuk dat een combinatie is
van verweerschrift, commentaar op of een recensie van mijn dissertatie en een artikel
waarin kennis over het onderwerp wordt geëtaleerd. Ik had een degelijke en
doorwrochte recensie verwacht, maar echt verrast was ik ook weer niet door dit
artikel. Zoals betaamt moet een proefschrift een kritische analyse geven van de door
de promovendus bestudeerde literatuur. Daar kan niets mis mee zijn, dat is zelfs een
gebiedende eis. Voor lange tenen en zich verongelijkt voelen is dus geen plaats. De
wijze van reageren en de toonzetting van het artikel doen vermoeden dat er meer aan
de hand is, dan een kritische bespreking of recensie van een proefschrift van een
collega. Ik zal - na enige aarzeling - op het artikel van Meel ingaan gelet op het belang
van deze discussie voor de Surinamistiek in het algemeen en de Surinaamse
dekolonisatie geschiedenis in het bijzonder.
Volgens Meel zou ik tot doel hebben mijn onderwerp, het Surinaams nationalisme,
uitputtend te behandelen. Deze pretentie heb ik nimmer gehad en heb dat ook nergens
geschreven. Dat zou ook getuigen van een grenzeloze hoogmoed. Ik heb gesteld dat
ik in mijn monografie een integrale benadering van het Surinaams nationalisme
nastreef. Die was er vóór het verschijnen van dit proefschrift niet. Op pagina 12,
(vanaf regel 11) van mijn dissertatie geef ik de mogelijke beperkingen en grenzen
van mijn studie weer: ‘Met deze studie en vanuit deze optiek is uiteraard het laatste
woord over het Surinaams nationalisme niet gezegd. Er zullen zeker nog hiaten in
het historisch materiaal aanwezig zijn, terwijl de zingeving van het materiaal door
gewijzigde omstandigheden en door andere uitgangspunten en blikrichtingen opnieuw
en anders kunnen worden ingekleurd.’ Heeft Meel over deze zinnen heen gelezen,
heeft hij ze niet begrepen, of verzwijgt hij die welbewust om het beeld op te roepen
van pretenties die ik niet heb waargemaakt? Ik mag toch niet aannemen dat hij het
verschil niet weet tussen een uitputtende en integrale benadering? Heeft hij deze
(onjuiste) positionering van mijn proefschrift wellicht nodig om in zijn artikel des
te krach-
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tiger te kunnen aangeven welke zaken ik niet heb behandeld of onderzocht om
vervolgens daaraan de conclusie te verbinden dat ik dus mijn pretenties niet heb
waargemaakt?
Peter Meel geeft vele vragen aan (ik heb er twaalf geteld) die ik in mijn proefschrift
zou hebben moeten beantwoorden en verzuimd heb te doen. Hoe tragisch, verwijtbaar
of zelfs laakbaar of van weinig egards getuigend ook, ik moet hierbij duidelijk en
helder stellen dat mijn dissertatie niet is geschreven om de vragen die collega Meel
nog heeft over het Surinaams nationalisme te beantwoorden. Zo liggen de kaarten
nu eenmaal niet! Mijn proefschrift is vanuit de door mij gestelde vragen geschreven
om het Surinaams nationalisme vanuit een aritikoloniaal perspectief te beschrijven
en te analyseren. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van reeds bestaande publicaties,
heb ik archiefonderzoek verricht en interviews gehouden met sleutelfiguren. De
probleemstellingen van mijn onderzoek luiden:
- Op welke wijze is het Surinaams nationalisme ontstaan en hoe heeft het zich
ontwikkeld in ideologische en institutionele zin,
- Wat waren de maatschappelijk reacties op het nationalisme, en
- Welke bijdragen heeft het nationalisme geleverd aan de staatkundige
onafhankelijkheid, de sociaal economische orde en aan het proces van
natievorming.
Natuurlijk kom je bij een dergelijk onderzoek vele feiten te weten over personen en
gebeurtenissen die wellicht interessant zijn, maar in het kader van de
probleemstellingen weinig of niet relevant. Historisch onderzoek is nu eenmaal ook
een kwestie van selecteren, afwegen en ordenen. Deze gegevens wachten om in
andere publicaties verwerkt te worden. Hier mag ik wel uit de school klappen. Het
devies van mijn promotor was: In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Niet
relevante informatie, in het kader van de probleemstelling, werd onverbiddelijk
geschrapt. Daar heb ik mee ingestemd en draag dan ook de volledige
verantwoordelijkheid daarvoor.
Van de meeste vragen waarvan Meel aangeeft dat ik die had moeten beantwoorden
in mijn proefschrift, is het mij - ook na enig gepeins - niet duidelijk geworden wat
de relevantie daarvan is voor mijn probleemstelling. Ik kan onmogelijk op alle vragen
ingaan en volsta dus met enkele voorbeelden. Volgens Meel had ik moeten
onderzoeken (hij spreekt van Bruma laten reflecteren op) de vriendschap tussen
Bruma en Arthur Blom en hem hebben moeten vragen waarom hij laatstgenoemde
heeft verdedigd in de zogenaamde bomaffaire. Ook zou ik Bruma hebben moeten
vragen naar zijn aandeel in de bomaffaire omdat ‘tot de dag van vandaag
onduidelijkheid over de rol van Bruma in de bomaffaire bestaat.’ Bruma heeft altijd
ontkend betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding, planning en uitvoering van
de bomaanslag op Jopie Pengel. Hierover heeft een uitgebreid justitieel onderzoek
plaatsgevonden, zijn verdachten gearresteerd, voorgeleid en veroordeeld door de
rechter en er zijn geen bewijzen gevonden voor enig aandeel van Bruma. Was er wel
enig justitieel bewijs gevonden, dan had het er zeker slecht uitgezien voor Bruma.
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Juridisch is het zonneklaar: iemand wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn
schuld wettig en overtuigend is bewezen. Zou hij toch een (tot nu verborgen) aandeel
hebben gehad in deze affaire, vraagt Meel zich af. Ik had aan Bruma deze vraag
moeten voorleggen. Denkt hij nu werkelijk dat als Bruma enig aandeel zou hebben
gehad in de bomaffaire, hij dat aan mij dat zou vertellen in een interview? Daar is
Bruma toch veel te voorzichtig voor! Nog daargelaten het feit dat deze vraag voor
mijn probleemstelling niet relevant is, lijkt me het stellen van deze vraag onbetamelijk,
maar ik geef toe, over fatsoensnormen - die ook cultuur bepaald zijn overigens kunnen we van mening verschillen. Ik zou deze vraag nooit stellen, omdat ik geen
bevestigend antwoord zou hoeven te verwachten en ik bovendien van mening ben
dat het stellen van deze vraag van weinig egards jegens Bruma zou getuigen. Het is
toch naïef om te veronderstellen, zoals Meel doet, dat ‘een eindoordeel’ (‘voor wie
is het een eindoordeel?’) van Bruma aan veel speculaties (‘welke?’) een einde zou
kunnen maken.
Peter Meel beweert dat ik ‘Bruma meer reliëf had kunnen geven door hem te
plaatsen naast nationalistische leiders als Kwame Nkrumah en Soekarno.’ Hij geeft
daartoe zelfs - met als voorbeeld Soekarno - enige aanzetten in zijn artikel. Aanzetten
die ik overigens in dit kader niet relevant vind. Hoezeer ik ook Bruma waardeer en
hoogacht als leider en boegbeeld van Suriname's nationalistische aspiraties, het zal
toch iedereen die iets weet over dekolonisatie en het antikoloniaal nationalisme,
bekend zijn dat in de rij van antikoloniale nationalistische leiders als Kenneth Kaunda,
Ahmed Soekarno, Leopold Senghor, Yomo Kenyarta, Kwame Nkrumah, Sekou
Touré en Jahawarlal Nehru, Bruma toch wel enkele maten kleiner is. Dit waren allen
nationalistische regeringsleiders van een bevolking van enkele miljoenen inwoners
en landen die vele malen groter zijn dan Suriname met enorme economische potenties
en belangen. Het waren ook leiders met internationale allure. Ik kan Meels opmerking
dat ik door deze vergelijking Bruma meer reliëf zou hebben gegeven, dan ook moeilijk
plaatsen. Of - maar nee, dat kan niet waar zijn - heeft Meel met deze vergelijking de
voorgenomen bedoeling om Bruma belachelijk te maken en te laten schitteren door
kleinheid en beperktheid? Als dat niet de bedoeling is dan lijkt het me verstandiger
en reëler zoals ik heb gedaan, om Bruma - als nationalistische politicus te vergelijken
met qua statuur vergelijkbare politici (Eric Williams, Forbes Burnham) in het
Caraïbisch gebied met vergelijkbare kenmerken. Ik heb daar een heel hoofdstuk aan
gewijd (hoofdstuk 7: p. 219-138). Meel besteedt aan dit hoofdstuk betrekkelijk weinig
aandacht.
Meel verwijt me op verongelijkte toon, dat ik hem met weinig egards behandeld
zou hebben door hem ‘in het kamp van Günther’ in te delen. Het is zeker niet mijn
bedoeling om collega Meel de nodige egards die hem toekomen te onthouden. Verre
van dat! Günther probeerde op een onsympathieke wijze Bruma van
nationaal-socialistische sympathieën te betichtingen. Ik vind het echter moeilijk om
Meel niet mis te verstaan als hij beweert dat Bruma uitging
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van het leiderschapsprincipe en dat hij in een adem verwijst naar Sedney die zou
beweren dat Bruma het Führerprinzip zou huldigen. Je zou je ook kunnen afvragen
of het wetenschappelijk verantwoord is om een zo verstrekkende uitspraak over een
nogal gevoelig punt, te baseren op het oordeel van twee personen. Als Meel gewoon
bedoek dat Bruma een sterke persoonlijkheid was en een krachtige leider, zoals die
wel meer voorkomen in de politieke wereld, waarom dan woorden gebruiken die in
verband staan met de nationaal-socialistische ideologie zoals leiderschapsprincipe /
Füherprinzip? Of bedoelt hij misschien te zeggen dat in het scholingsprogramma
van de PNR voor het aanleren van leiderschapskwaliteiten door trainingen plaats
was ingeruimd? Als hij deze mogelijkheden bedoelt, ben ik het volledig met hem
eens. Als historicus moet Meel toch weten welke gevoelslading woorden en begrippen
hebben en dat woorden als leiderschapsprincipe associaties oproepen met het
nationaal-socialisme? Als hij deze inkleuring niet wil, dan moet hij deze
waardegeladen begrippen nu eenmaal vermijden. Geen enkele Nederlandse historicus
zou toch beweren dat krachtige leiders als Abraham Kuyper (de geweldige), of Jelle
Troelsta uitgingen van het leiderschapsprincipe?
Over de nationalistische ideologie van de PNR schrijf ik in mijn proefschrift:
‘Meel (1999) verklaart de onevenwichtigheden in de nationalistische ideologie, deels
uit het onvermogen van Bruma een sluitende filosofie te construeren, deels uit de
wat geforceerde poging de beweging als een onontkoombare alternatief voor de
gevestigde politieke partijen te presenteren. Ten dele heeft Meel gelijk, het
ontwikkelen van een nationalistische ideologie voor de situatie vereiste sociologische,
historische, filosofische en economische kennis. Deze aspecten klinken onvoldoende
door in de door Bruma gepresenteerde nationalistische ideologie’ (p. 157). Meel
vraagt zich in zijn artikel af ‘welke beweegreden ik kan hebben gehad een belangrijk
gegeven weg te moffelen dat Bruma aan Jan Voorhoeve heeft gevraagd hem te helpen
zijn ideologische opvattingen uit te werken, te systematiseren en in een consistent
en samenhangend betoog onder te brengen.’ Ik zou gegevens hebben weggemoffeld,
alleen het motief is nog onhelder. Van dit woordgebruik sta ik toch even te kijken,
collega Peter Meel. Op de eerste plaats heb ik geen enkele reden gehad om dit
gegeven, volgens Meel belangrijk, aan te halen. Het belang hiervan, voor de discussie
waar het nu om gaat, kan ik niet inzien. Indien Voorhoeve een (substantiële) bijdrage
had geleverd aan de formulering van een nationalistische ideologie en ik zou dat
onvermeld hebben gelaten, zou dat een kwalijke omissie zijn geweest. Wat Voorhoeve
met deze vraag heeft gedaan, is mij niet bekend. Een vraag van Bruma aan Voorhoeve,
kan je me helpen met het formuleren et cetera, bewijst slechts de behoefte van Bruma
om te komen tot een ideologische fundering van het Surinaams nationalisme, hetgeen
hij kennelijk niet bij machte was alleen te volvoeren. Dit bewijst niets over een
sluitende filosofie, zoals Meel beweert. Dit overziende denk ik dat Meel iets zuiniger
en voorzichtiger zou mogen omgaan met het gebruik van beeld-
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scheppende adjectieven. Daar zou wel eens (een deel van) de schoen kunnen wringen.
Ik geef slechts enkele voorbeelden: uitputtend betoog, schimmige figuur, sluitende
filosofie, onbesuisde acties, belangrijk gegeven, wettelijke erkenning, graag en vaak
polemiseer.
Inzake de kwestie van de transmigratie van de Marrons in verband met het
aanleggen van het Van Blommenstein stuwmeer geeft Meel aan dat Bruma doelbewust
de confrontatie met Pengel zocht omdat hij daar het belangrijkste obstakel zag voor
de onafhankelijkheid. Wat zijn de historische gegevenheden? Het waren de Marrons
zelf die contact hebben gezocht met Bruma met het verzoek hun belangen te
verdedigen. Bruma was de enige advocaat die bereid en in staat was hun belangen
juridisch te verdedigen. Geen der gevestigde advocaten durfde toen - op grond van
broodvrees en angst voor represailles van regeringswege - het op te nemen tegen
(het beleid van) de regering Pengel. Marrons werden überhaupt beschouwd als
lastpakken op wie werd neergekeken in de samenleving. Ze hadden het stuwmeer
maar te accepteren en moesten maar naar andere gebieden verhuizen. Niet Bruma
heeft de Marrons opgezocht en benaderd, het waren de Marrons zelf die in hem de
enige mogelijkheid zagen hun belangen te verdedigen en wel tegen een betaalbaar
tarief of zelfs pro Deo. En dit heeft niets van doen met het officiële partijstandpunt
van de PNR, maar dit zijn de feiten gebaseerd op empirisch onderzoek. Wat Meel
doet, is in feite het gezagsstandpunt van de propaganda rond de regering Pengel
overnemen: ‘Bruma helpt die domme bosnegers om zo Pengel te kunnen pakken.’
‘Bruma misbruikt die domme bosnegers voor zijn eigen politiek belang’. Het belang
van de Marrons wegens hun verdrijving uit hun woongebieden - en dat ze ook recht
hadden op goede juridische bijstand - wordt gewoon ontkend en genegeerd. Natuurlijk
zag Bruma van deze kwestie naast de juridische ook de politiek-propagandistische
mogelijkheden. Die heeft hij ook gebruikt en daar is naar mijn mening niets mis mee.
Peter Meel constateert dat ik in mijn proefschrift graag en vaak polemiseer. Of ik
graag polemiseer, heb ik niet aan hem onthuld, hij weet daar dus niets van. Ik wil
het nu wel onthullen: ik polemiseer niet graag, niet in mijn proefschrift, noch elders.
Echter, een goed wetenschappelijk debat, mits fair gevoerd, ga ik ook niet uit de
weg. Het scherpt immers de geest en houdt die vitaal en jong. Of ik het vaak doe in
mijn proefschrift, daar kunnen we over twisten, maar laten we eerst de empirische
feiten op een rij zetten. Peter Meel wordt in mijn proefschrift zestien keer geciteerd,
waarvan elf keer instemmend en vijf keer kritisch of niet instemmend. Het aantal
keren dat ik het met hem eens ben, is meer dan tweemaal het aantal keren dat ik met
hem van mening verschil. Of dat vaak is? Ik geef onmiddellijk toe, dat
niet-instemmend psychologisch harder aankomt dan instemmend citeren. Het gaat
ook niet alleen om de aantallen, hoewel het woordje vaak dat suggereert, maar om
het kwalitatief gewicht van de onderwerpen en de bewijsvoering. In mijn proefschrift
heb ik aangegeven dat ik het op een aantal beeldvormende en essentiële punten niet
eens ben met Meel.
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Meel heeft het goed gezien, het gaat niet (alleen) om de feiten, maar om de inkleuring
en inkadering daarvan. Ik zal zeker niet ingaan op alle verweren van collega Meel.
In mijn proefschrift heb ik aangegeven en beargumenteerd waarom ik een bepaald
standpunt inneem en daardoor zijn opvattingen dienaangaande niet deel. Hij heeft
hier de mogelijkheid gehad om een verweer te schrijven en te beargumenteren waarom
hij het op een aantal punten niet met mij eens is. Het is nu aan de lezer om de
argumenten maar zelf te lezen en een oordeel te vormen.
Meel heeft enerzijds moeite met het begrip ‘van binnenuit’ en anderzijds is hij
van mening dat deze positie weinig of niets heeft opgeleverd. Ik zal eerst aangeven
wat ik onder het begrip van ‘binnenuit’ heb verstaan. Hij vindt dat ik het mezelf
moeilijk heb gemaakt door mijn positie van binnenuit te kiezen. Ik denk - maar dat
weet ik niet zeker - dat hij van ‘binnenuit’ opvat als het geven van allerlei inside
information over personen en gebeurtenissen, waaraan hij zelf niet kon komen,
doordat Bruma niet met hem wilde spreken. Het lukt me niet goed om in abstracte
termen uit te leggen wat ik bedoel met van ‘binnen uit.’ Ik probeer het met een minder
abstract voorbeeld. Als Lou de Jong de Nederlandse geschiedenis beschrijft van de
Tweede Wereldoorlog en met name het verzet, doet hij het van binnenuit. Wat houdt
dat in? Hij gaat uit van het Nederlands belang en de premisse dat de bezetting door
de Duitsers een illegale daad was en dat verzet een legitiem middel was om daartegen
in opstand te komen. Hoe krakkemikkig sommige verzetsdaden ook waren en hoewel
de represailles van de Duitsers onevenredig zware gevolgen voor de burgers hadden
en het Nederlandse verzet de bezetting door de Duitsers geen seconde heeft verkort,
de Nederlanders zijn terecht trots op het feit dat er verzet is gepleegd tegen terreur
en onderdrukking. Ook ik ga ervan uit dat een land het recht op zelfbeschikking heeft
en dat een koloniale status, in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht. Nationalistische
acties zijn dus legitieme acties om zich te ontdoen van de koloniale status. De meeste
Derde Wereldlanden hebben zich gewapenderhand verzet tegen de koloniale
onderdrukking. Nederland is met militair geweld opgetreden tegen de nationalistische
acties in Indonesië. Deze acties worden zelfs door historici ‘politionele acties’
genoemd en zij nemen daarbij de woordkeus van de koloniale bezetter over, terwijl
er sprake was van een koloniale oorlog, net zoals die zijn gevoerd in vele andere
Derde Wereld landen. Als Peter Meel de acties van de Nationalistische Beweging
Suriname onbesuisd, gezocht en gekunsteld noemt (de laatste twee woorden zijn van
mij, maar ze geven mijns inziens goed weer wat Meel bedoelt), dan gaat hij naar
mijn opvatting voorbij aan het - door mij geprefereerde - historisch oordeel dat deze
acties legitiem waren om een eind te maken aan de koloniale status van Suriname.
En natuurlijk waren sommige acties slecht voorbereid en krakkemikkig, zeg maar
onbesuisd. Ze hebben het koloniaal bewind niet doen wankelen, maar dat geldt ook
voor het Nederlands verzet tegen de Duitsers. Meel maakt het zichzelf wel iets te
gemakkelijk: hij schrijft dat hij enkele voorbeelden heeft gegeven van onbe-
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suisde acties. Ik heb lang gezocht naar zijn voorbeelden van acties die niet onbesuisd
waren. Waren dan al de acties onbesuisd? Waarom noemt hij wel de onbesuisde
acties en laat hij de niet-onbesuisde acties ongenoemd?
Een historicus bepaalt het beeld van een gebeurtenis of periode door de selectie
en ordening van het beschikbare materiaal. Ik denk dat het verschil tussen Meels
benadering en die van mij vooral ligt in het perspectief en het kader waarbinnen de
feiten worden gepresenteerd. Vooralsnog ben ik niet zo geïnteresseerd in allerlei
leuke anekdotes en details (met wie sprak Bruma op recepties en wat at en dronk hij)
zoals, naar ik meen, Meel voor ogen staat. Naar mijn mening worden feiten alleen
waardevol door het licht dat je op ze laat schijnen in de context van een onderzoek.
Ik ben van mening dat deze point of view terdege meer heeft opgeleverd dan de tot
nu gehanteerde benaderingen. Dit kan met verschillende voorbeelden worden
geïllustreerd. Ik noem er slechts twee.
Het eerste voorbeeld heeft betrekking op de marginalisering van de PNR door de
NPS. Wat Meel hierover schrijft is correct en gebaseerd op common sens knowledge.
In mijn proefschrift laat ik echter zien dat er binnen de NPS invloedrijke personen
waren die wel het gedachtegoed van de PNR deelden, doch de politieke weg van de
PNR niet hebben gevolgd. Ik heb ook laten zien dat de aanhangers van de PNR aan
Bruma een minder dominante rol toekenden dan over het algemeen werd aangenomen.
Bruma stelde zich achteraf altijd vierkant achter de acties van zijn aanhangers en
desavoueerde hen nimmer. Hierdoor ontstond het onjuist beeld dat Bruma de
aanstichter en initiator van allerlei acties was, maar zich op een veilige afstand hield.
De toegevoegde waarde van mijn proefschrift als monografie zie ik vooral in het
antikoloniaal perspectief waarin feiten zijn geplaatst en de gebeurtenissen zijn
ingekleurd om zodoende recht te doen aan die nationalistische aspiraties. Het leveren
van een vracht aan nieuwe feiten en anekdotes heb ik in eerste aanleg niet als mijn
taak bij het schrijven van dit proefschrift beschouwd.
Een minor point, maar toch... In het artikel van Meel wordt Bruma ‘de meester’
genoemd. Zowel Meel als Jansen van Galen (elders) hebben Bruma aangeduid met
‘de meester’. Dat is een hardnekkig misverstand. Ik heb met ‘meester’ gesproken,
zonder het bepalend lidwoord. Het is in Suriname een hebbelijkheid om
juristen/advocaten bij de balie aan te spreken met ‘meester, zus of zo’. Dat hoorden
de mensen om Bruma heen en spraken hem dan ook aan met de term ‘meester’. Zoals
het gebruikelijk was om J. Lachmon aan te duiden of aan te spreken met de term
‘voorzitter’. Kennis van de couleur locale is ook bij het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek van belang voor het goed verstaan van de betekenis dit
soort codes.
Meel beweert ook dat ik onvermeld heb gelaten dat Bruma zich ‘persoonlijk altijd
sterk heeft gemaakt voor de wettelijke erkenning van de wintireligie’. In mijn
proefschrift heb ik aangegeven dat in ‘Wie Egie Sanie’ en later in de PNR religie als
zodanig geen onderwerp van publiek debat was. Vanuit een nationalistisch standpunt
verwierp Bruma het criminaliseren van de wintire-
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ligie in het Surinaams Wetboek van Strafrecht en was hij voorstaander van de
erkenning ervan. Geen enkele religie in Suriname heeft een wettelijke erkenning.
Het is mij niet bekend, en het zou mij ook bevreemden, als Bruma - met zijn juridische
kennis - zou streven naar een ‘wettelijke erkenning’ van de wintireligie. Het moet
Meel bekend zijn dat decriminalisering en wettelijke erkenning niet dezelfde lading
hebben.
Draagt Meel dan geen waardevolle punten aan in zijn artikel c.q bespreking van
mijn proefschrift? Natuurlijk wel! Ook ik vind het jammer dat de beschrijving en
analyse van het Surinaams nationalisme is geëindigd in 1975. Dat is overigens op
goede gronden gebeurd. In 1975, met de realisatie van de onafhankelijkheid, had het
nationalisme zijn doelen bereikt en hield daarbij als zodanig op te bestaan als
georganiseerde beweging. Maar de nationalistische invloeden en ideologieën hielden
natuurlijk niet op te bestaan bij het hijsen van de Surinaamse vlag op 25 november
1975. Ik heb even aangestipt in mijn proefschrift de rol en de invloed van de
nationalisten op de vorming van het eerste kabinet na de staatsgreep in februari 1980.
Die invloed is onmiskenbaar. Op p. 215. van mijn proefschrift geef ik dan ook aan:
‘In hoeverre de ideeën van de nationalisten, al dan niet in gewijzigde of aangepaste
vorm, zich hebben voortgezet in andere organisatorische verbanden zal hoop ik,
onderwerp zijn van nader historisch onderzoek.’
Rest mij eigenlijk nog aan me zelf de volgende vraag te stellen: ‘Heb ik voldoende
recht gedaan aan het artikel van Peter Meel?’ Ik ben zeker niet op alle punten
ingegaan, dat is in het bestek van een korte reactie ook niet doenlijk. Dat betekent voor alle duidelijkheid - dus niet dat ik daarover niets te melden of te vertellen zou
hebben of dat ik het met het overige perse eens ben. Maar, ook hier moeten we
selecteren en ons beperkingen opleggen. Ik heb geprobeerd om de kernverschillen
en de zaken die Meel kennelijk hoog zitten op te pakken. Er zijn hier en daar nog
niet besproken zaken (bijvoorbeeld: de vraag van het achteraf etiketteren). Die
parkeren we maar voor een volgende gelegenheid.
Ik hoefde gelukkig niet om de kwallen op het strand heen te lopen. Het advies van
Meel indachtig, lijkt het me toch beter om in onderwerpen Suriname betreffende niet
uit te kijken naar de moeilijk te ontwaren kwallen op de modderige stranden, maar
naar de krabben op het Surinaamse strand en spari's in de Surinaamse rivieren. Die
kunnen lelijk ‘scharen’, respectievelijk steken. Dit verklaart de ondertitel van mijn
reactie.
Tenslotte: Gaarne nodig ik hierbij publiekelijk collega Meel uit om onder het genot
van een stevige pindasupu, een stuk para-koranti en een glas ijskoude kumbu-watra,
te delibereren over het thema dat ons beiden na aan het hart ligt: het Surinaams
nationalisme. In het Sranan-tongo bestaat de odo: Ala nyan bun fu nyan, ma ala sani
no bun fu taki (skrifi).
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Berichten & commentaar
IBS-colloquium 2005: Suriname, 30 jaar na dato
Op zaterdag 26 november 2005 vindt het jaarlijkse IBS colloquium plaats. In
november 2005 is het dertig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. Op het
colloquium in november 2005 wordt gefocust op een aantal belangrijke
ontwikkelingen de afgelopen drie decennia die hun stempel hebben gedrukt op de
Surinaamse samenleving: de relatie Suriname-Nederland, militarisme, het
herdemocratiseringsproces, de linkse beweging en de militairen in Suriname en de
sanering van het overheidsapparaat.
De op het colloquium over het voetlicht te brengen ontwikkelingen zullen steeds
in een comparatief perspectief worden geplaatst: een vergelijking van de
ontwikkelingen Suriname met de regio. Sprekers zijn: Renee de Groot, Fernandes
Mendes, Dirk Kruijt, Walter Lotens, Marein van Schaaijk, Marten Schalkwijk
Traditiegetrouw vindt het colloquium plaats in het Tropentheater, Linnaeusstraat
2 te Amsterdam. Entree: €5.
De officiële opening van de dag is om 10.30 uur. Traditiegetrouw zult u op deze
dag ook onze boekenstand aantreffen. Het Tropentheater is vanaf het CS te Amsterdam
bereikbaar met tramlijn 9.

Congres over Slavernij van binnenuit gezien, 22-24 juni 2005
Van 22-24 juni 2005 wordt in Middelburg een congres gehouden over slavernij vanuit
het perspectief van de slaven zelf. Het doel van dit congres is om de samenhang in
het debat over de slavernij in de Nieuwe Wereld te herstellen en de historische
reconstructie te verbinden met de huidige maatschappelijke debatten. Dit gebeurt
door een tweeledige strategie: door vanuit het micro niveau de ervaringen van de
betrokkenen (de ‘enslaved’) centraal te stellen (en zo een eurocentrisch perspectief
te corrigeren) en door de aandacht te richten op de erfenissen van het slavernijverleden
in gekoloniseerde en koloniserende gebieden.
De combinatie van verschillende micro-perspectieven maakt het mogelijk te
achterhalen wat slavernij met mensen heeft gedaan tijdens en na de slavernij in de
driehoek Afrika-Amerika-Europa. Daardoor treedt aan het licht dat de formele
afschaffing het hoofdstuk slavernij bepaald niet afsloot, maar dat de
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erfenis die gevormd is tot vandaag doorwerkt. Door te kiezen voor onderzoek van
de gevolgen van slavernij voor betrokkenen en een onderscheid te maken tussen de
verschillende slavernijgebieden, valt er nieuw licht op ‘oude’ discussies (over
psychologische gevolgen, economische vooruitgang, creolisering, herstelbetalingen)
maar nu vanuit een nieuw perspectief, namelijk van binnenuit en van onderaf en
bovendien op basis van veel meer onderzoeksgegevens dan ooit voor mogelijk werd
gehouden.
De lezingen gaan over slavernij in Angola, Guyana, Suriname, de Nederlandse
Antillen, Brazilë, Cuba, de Verenigde Staten en Nederland. Voorafgaand aan het
internationale congres organiseert het Zeeuws Genootschap een studiedag over het
slavernijverleden van Zeeland.
Het congres wordt gehouden in Middelburg, deels in de Zeeuwse Bibliotheek (22
juni: Zeeland en de slavernij) en het Roosevelt Study Center (23-24 juni: internationaal
congres). Voor programma: www.roosevelt.nl
Voor inlichtingen: dr. Hans Krabbendam, Roosevelt Study Center, Nieuwe Burg
42, 4331 AH Middelburg, tel. 0118-631590, rsc@zeeland.nl
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Michiel van Kempen
In Memoriam Kees van Doorne (1938-2005)
Op 29 maart 2005 overleed in zijn geboortestad Amsterdam Kees van Doorne. Zijn
naam zal altijd verbonden blijven met de Suriname-catalogus van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UBA). Kees van Doorne werd geboren op
20 april 1938. Hij volgde een bibliothecarisopleiding en werkte van 1967 tot 1988
in de Piersonkamer van de UBA, de afdeling waar de titelbeschrijvingen worden
gemaakt. Hij was tevens vakreferent Surinamistiek. Kees was een oude vakman die
hield van bibliografische kaarten in eindeloze rijen kaartenbakken. De omslag naar
het computertijdperk deed hem geen goed. Er werd een regeling gecreëerd waarbij
hij niet meer formeel in dienst was bij de UB, maar nog wel op vrijwillige basis
bepaalde diensten kon leveren.
Hij had zich altijd gevormd middels tal van cursussen en zich ook het Sranantongo
eigen gemaakt. Tjebbe van Tijen, die zich sterk maakte voor de collectie Documentatie
Sociale Bewegingen en die daartoe ook Paramaribo en Cayenne had bezocht, nam
het initiatief om te komen tot een project waarbij het unieke bezit aan Surinamica
van de UBA zou worden ontsloten. Naar schatting 2000 tot 2500 afzonderlijke
uitgaven zouden naar boven worden gehaald en wetenschappelijk beschreven.
Ondergetekende werd daartoe in 1991 aangesteld als coördinator. Ik leerde Kees
kennen als een loyaal medewerker, een man van zeer brede oriëntatie, die je vaak
versteld deed staan van zijn kennis op onverwachte terreinen. Vaak kwam hij met
verrassende informatie over het Sranan. Het was voor hemzelf een feest dat hij op
het IBS-colloquium van 1994 mocht spreken over het gedicht ‘Dyeme fu Sranan’
van Helman (zie Oso 14-1). Eerder had hij ook al gepubliceerd over Nederlandse
leenwoorden in het Sranan in Onze Taal, en in Oso (13-1) over het gedicht ‘Winti
dansi’ van Eugène Rellum.
Het Suriname-project van de UBA ging met horten en stoten. Kees zelf verwarde
Hermes, de god van de letters, nogal eens met Bacchus, wat zijn productiviteit niet
ten goede kwam. Bovendien werd door bezuinigingen aan het einde van 1993 een
streep getrokken door het hele budget voor het project. Omdat we inmiddels al op
een totaal van 5200 titels zaten, besloten we het project dan maar onbezoldigd af te
maken. Zo verscheen in 1995 de Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam met maar liefst 8000 titelbeschrijvingen van werken aanwezig in het
hoofdgebouw van de UBA, de 14 faculteitsbibliotheken en de circa 70
instituutsbibliotheken verspreid over Amsterdam. De presentatie van de catalogus
ging gepaard met
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een expositie en de verschijning van het bibliofiele uitgaafje van De Ammoniet
Suriname verbeeld.
Als ‘beloning’ voor zijn werkzaamheden bood de UBA Kees aan om een oude
droom te verwezenlijken: een reis naar Suriname. Hij zou er in februari 1996 een
inventarisatie maken van werkzaamheden van de Stichting Bibliografie van Suriname
(inmiddels ontbonden, zie Oso 23-2). Hij werd erover geïnterviewd in de Ware Tijd
Literair van 16 maart 1996. Intimi hebben zich bijzonder vermaakt toen een lokaal
archeoloog zich boos maakte om zijn uitspraak dat ik tot het einde der dagen per
week gratis een fles rum moest krijgen. Had hij geweten dat Kees ook met gedichten
bijdroeg aan een bloemlezing met de veelzeggende titel Proza, poëzie en spiritualia
dan had hij misschien zijn uitval wel nagelaten. Ik ben zo vrij een strofe van Kees
van Doorne - de vrolijke Kees die ik mij graag herinner - uit genoemde bundel op
te dragen aan die archeoloog:
Je bent een fielt, maar 't raakt me niet,
Je hoofd is leeg als een vergiet;
Al ben je nog zo vies verwaten,
Ik zal je toch niet willen haten
Want een vergiet veracht men niet.
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achterplat

[Nummer 2]
Afbeeldingen omslag
Op voorzijde van de omslag zien wij werknemers van Staatsolie Suriname bezig bij
de plaatsing van een pomp. Deze afbeelding is bereidwillig afgestaan door Staatsolie
Suriname.
De afbeelding op de achterzijde is een maluana. Dit is een ronde houten schijf
van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen wordt gebruikt om in
ronde huizen de nok van binnen af te sluiten. Op deze maluana, waarvan het origineel
in het Academiegebouw te Leiden te zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt
figuren afgedeeld die een zogenaamde kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met
twee koppen en kuifveren.
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Wil Hout
‘Bouwen op eigen kunnen’
Staatsolie als motor van ontwikkeling in Suriname
Inleiding
Het vijfentwintigjarig bestaan van de Surinaamse Staatsolie Maatschappij in december
2005 zal door velen in Suriname ongetwijfeld met plezier bekeken worden.1 Het
enthousiasme over het bedrijf wordt niet zozeer ingegeven door de rol van Staatsolie
als oliemaatschappij - het bedrijf is in de wereld van de seven sisters bepaald geen
grote speler - doch is vooral gebaseerd op haar plaats als ontwikkelingsactor.
Waarnemers van de Surinaamse economie stellen zelfs dat Staatsolie één van de best
geleide ondernemingen in het land is en, in belangrijke opzichten, een voorbeeld is
voor het management van bedrijven in de particuliere sector (interviews).2
Het succes van Staatsolie is, in een aantal opzichten, paradoxaal te noemen. In de
eerste plaats zijn Staatsolie's prestaties opmerkelijk omdat het Surinaamse politieke
systeem traditioneel veel kenmerken van een patrimoniale staat heeft gehad.3 In de
tweede plaats is het succes van de onderneming opmerkelijk omdat Suriname, als
één van 's werelds belangrijkste vindplaatsen van natuurlijke hulpbronnen (onder
meer bauxiet, goud, olie en hout), een goede illustratie van de theorieën over de
renteniersstaat en politieke onderontwikkeling lijkt (Ross 1999; Moore 2001). Blijkens
de ervaringen van verscheidene andere Surinaamse staatsondernemingen hebben de
voorspellingen van deze theorieën over de bestedingszucht van politieke elites een
hoog waarheidsgehalte. In het geval van Staatsolie zijn de inkomsten uit de
olieverkoop evenwel niet afgeroomd en misbruikt door de politieke elites.
Dit artikel analyseert de rol van Staatsolie als motor van ontwikkeling. In de
eerstvolgende paragrafen wordt het Surinaamse politieke systeem besproken tegen
het licht van recente inzichten over de rol van de staat in het ontwik-

1

2
3

Het onderzoek voor dit artikel werd financieel mogelijk ondersteund door de Stichting voor
Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO). Ik wil mr. Hans Lim A Po van het
F.H.R. Lim A Po Institute for Social Studies in Paramaribo dank zeggen voor de gebruikelijke
gastvrijheid, alsmede voor zijn hulp bij de totstandkoming van de interviews. Ik bedank Leon
Brunings van Staatsolie voor zijn ondersteuning bij het onderzoek op het hoofdkantoor van
Staatsolie. Ten slotte ben ik mevrouw Olga Jannasch, bibliothecaresse van Staatsolie, dank
verschuldigd voor haar hulp bij de ontsluiting van de documentatie over Staatsolie.
Zie appendix A.
De termen ‘patrimonialisme’ en ‘patrimoniale staat’ worden, in navolging van Max Weber,
gebruikt ter aanduiding van een vorm van heerschappij die is gebaseerd op persoonlijke
machtsuitoefening door middel van het verlenen van gunsten en privileges. Deze
machtsuitoefening staat tegenover de bureaucratische, die is gebaseerd op onpartijdigheid
en objectieve toepassing van wet- en regelgeving.
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kelingsproces en wordt aangegeven waarom de rol van Staatsolie als
ontwikkelingsactor als paradoxaal kan worden gekenschetst. Daarna beschrijf ik de
geschiedenis van Staatsolie sinds 1980 beschreven en wordt de economische en
maatschappelijke bijdrage van het bedrijf in het kort geanalyseerd. De volgende
paragraaf behandelt de omstandigheden waaronder Staatsolie haar rol in het
ontwikkelingsproces kon spelen. Ten slotte worden verscheidene conclusies
geformuleerd.

Theorievorming over de staat in het ontwikkelingsproces
Recente discussies over de rol van de staat in het ontwikkelingsproces zijn vooral
gericht op de invloed die de variatie in staatsstructuren en de relatie tussen staat en
maatschappij uitoefenen op ontwikkelingsprestaties (Evans 1996: 12, 44). In een
invloedrijk boek heeft Peter Evans twee ideaaltypische staten onderscheiden: de
predatory en de developmental state. De eerstgenoemde staten ‘extract such large
amounts of otherwise investable surplus while providing so little in the way of
“collective goods” in return that they do indeed impede economic transformation’,
terwijl de laatstgenoemde staatstypen ‘foster long-term entrepreneurial perspectives
among private elites by increasing incentives to engage in transformative investments
and lowering the risks’ (Evans 1996: 44). De meeste ontwikkelingslanden vallen,
aldus Evans, in een russencategorie tussen de predatory en de developmental
staatsvormen en hebben kenmerken van beide vormen (Evans 1989: 563; 2996: 60).
Hutchcroft (1998) heeft een poging ondernomen de klasse van patrimoniale staten
nader te analyseren. Hij maakt een onderscheid tussen patrimoniaal-bestuurlijke
staten (of bureacratisch kapitalisme, waar een bureacratische elite haar inkomsten
voornamelijk verkrijgt uit de private sector, zoals in Thailand en Indonesië) en
patrimoniaal-oligarchische staten (of booty kapitalisme, waar een machtige zakenelite
de zwakke bureaucratie voor haar karretje spant, als in de Filippijnen).
Voortbouwend op soortgelijke ideeën heeft Leftwich (2002), binnen de groep van
non-developmental - ofwel patrimoniale - ontwikkelingslanden een onderscheid
gemaakt aan de hand van het relatieve belang van klasse-georiënteerde en
patronage-georiënteerde politieke partijen. In non-developmental staten die zijn
gebaseerd op een klassencompromis (zoals Venezuela en Zuid-Afrika), bestaat onder
belangrijke politieke krachten het bewustzijn dat bepaalde radicale veranderingen
om redenen van ontwikkeling of sociale rechtvaardigheid weliswaar wenselijk zouden
zijn, maar wegens het verzet van de oppositie, dat mogelijk een gewelddadig karakter
zou kunnen krijgen, feitelijk onmogelijk zijn (Leftwich 2002: 70). In het tweede type
non-developmental staten (zoals Jamaica en Costa Rica) bestaan rivaliserende politieke
partijen die aanhangers hebben in verscheidene sociale klassen, ‘each (when in power)
dispensing clientelist patronage to its followers and supporters, and each differentiated
from the other mainly by a combination of historical asso-
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ciation, personal loyalties, anticipation of patronage prospects, and - at times ideological-policy orientations’ (Leftwich 2002: 74).

Installatie van een productiepomp (foto Staatsolie)

Het onvermogen van vele ontwikkelingslanden zich tot een developmental state
om te vormen, kan worden begrepen op basis van de logica van de renteniersstaat
en de these van politieke onderontwikkeling (Ross 1999; Moore 2001, 2002). Deze
logica impliceert ‘that when governments gain most of their revenues from external
sources, such as resource rents or foreign assistance, they are freed from the need to
levy domestic taxes and become less accountable to the societies they govern’ (Ross
1999: 312). Op basis van dezelfde logica kan worden gesteld dat staren die vooral
afhankelijk zijn van inkomsten uit grondstoffen en buitenlandse hulp (samen op te
vatten als rents), over het algemeen zwakker en minder effectief zijn, omdat zij
minder prikkels ervaren ‘to reduce the influence of patrimonial principles and personal
linkages when recruiting and managing the public service’ (Moore 2002: 106).

Staat en politiek systeem van Suriname
In vervolg op de bespreking in de vorige paragraaf kan worden gesteld dat Suriname
het best kan worden beschouwd als een democratische non-developmental state. Het
land heeft bovendien, zo blijkt uit de naoorlogse geschiedenis, veel kenmerken van
een patrimoniaal-bestuurlijke staat, waarin het staatsapparaat de economie domineert
en een belangrijke bron is van rents voor ambtsdragers en hun cliënten (interview
Schalkwijk).
Suriname's bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking is sinds
de onafhankelijkheid in 1975 niet erg gegroeid, ondanks het feit dat het land één van
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's werelds belangrijkste bauxietproducenten is en het tot de best bedeelde
grondstoffenbezitters behoort. Het BBP bereikte zijn maximale hoogte in 1977
($1.111 in constante prijzen van 1995), zakte naar een dieptepunt in 1987 ($685) en
was $1.036 in 2001 (World Bank 2003). Het aandeel van de industrie in het
binnenlands product nam tussen 1989 en 1999 af van 12,9 tot 8,6 procent (Van Dijck
2001: 15).
Naast de natuurlijke hulpbronnen is de buitenlandse hulp een belangrijke bron van
rents geweest. De Nederlandse ontwikkelingshulp die bij de onafhankelijkheid
beschikbaar werd gesteld, bedroeg circa €1,95 miljard. Per inwoner ontving Suriname
in de jaren negentig ruwweg vier tot vijf maal zoveel hulp als het mediane
laag-middeninkomensland (Van Dijck 2004: 43-45). De buitenlandse hulp heeft
Suriname in staat gesteld een zeer omvangrijke overheidssector in stand te houden;
de publieke sector wordt door de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

249
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (2001: 41) opgevat als ‘the principal vehicle
for sharing the rents’. Data van de Bank laten zien dat in 1998 43,7 procent van de
beroepsbevolking in overheidsdienst was (Inter-American Development Bank 2001:
39).
Het politiek systeem van Suriname is sinds de inwerkingtreding van het Statuut
voor het Koninkrijk in 1954 steeds relatief democratisch geweest. Freedom House
(2005) heeft het Surinaamse politiek systeem van de afgelopen drie decennia, met
uitzondering van dat in de militaire periode (1980-1987), als vrij of gedeeltelijk vrij
gekwalificeerd.
De Surinaamse politieke partijen, die voor de onafhankelijkheid een belangrijke
rol speelden in de emancipatie van diverse etnische groepen (Ramsoedh 2001: 95-96;
Dew 1978), worden door velen thans vooral als machtsinstrumenten gezien. De
politieke partijen zijn belangrijke voertuigen om de belangen van specifieke (soms
etnisch bepaalde) groepen te dienen, eerder dan om ideologisch bepaalde doeleinden
te bereiken (interview Schalkwijk). Klassenverhoudingen zijn in de naoorlogse
Surinaamse politiek steeds van ondergeschikt belang geweest. Zoals Menke (1991:
63) verwoordde: ‘the state was an instrument of class formation through political
patronage by giving facilities and resources (e.g. land) to members of the own political
party or ethnic group’.
De patrimoniale kenmerken van de Surinaamse politiek en de staat komen onder
meer tot uitdrukking in de pogingen van politieke partijen bepaalde ministeries te
controleren. Overheidsbetrekkingen zijn in belangrijke mate ingezet als instrument
van cliëntelisme, waarbij het ‘regelen’ van aanhangers in bepaalde posities de steun
voor partijen veilig stelde (Sedney 1997: 27-8; Menke 1991: 63; Derveld 1999: 5,
15).
De oprichting van staatsondernemingen (‘parastatalen’) is een minstens zo
belangrijk patronagemiddel geweest: in de periode van 1948 tot 1987 werden 76
parastatale ondernemingen opgericht, waarvan meer dan 60 procent zich in de
dienstverlenende sector bevond (Menke 1991: 60). Ondanks het numerieke belang
van de overheidsbedrijven in de Surinaamse economie worden hun economische
prestaties zeer negatief beoordeeld: ‘They have generally been inefficient and have
produced inferior quality goods and services. [...] As a result, subsidies to state
enterprises have represented a considerable drain on the treasury’ (Inter-American
Development Bank 2001: 76).
De periode van 1996 tot 2000, tijdens het presidentschap van Jules Wijdenbosch,
betekende een (tijdelijke) intensivering van de hierboven genoemde kenmerken van
het Surinaamse politiek stelsel. In deze periode nam de corruptie in de politiek en
de maatschappij hand over hand toe en groeide de informele sector zeer snel. De
benoeming van politieke bondgenoten op ‘strategische posities’ in de publieke sector
en binnen staatsbedrijven, de voorkeursbehandeling van bedrijven die de
NDP-regering steunden en het misbruik van overheidsgelden waren kenmerkend
voor het regime-Wijdenbosch (Buddingh' 2000: 372-380; Derveld 1999: 15). Het
economisch beleid van
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de regering, gekenmerkt door grootscheepse monetaire financiering van
overheidsuitgaven, leidde tot een snelle depreciatie van de Surinaamse gulden en
deden het land in een diepe crisis belanden (Buddingh' 2000: 402-408
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat Suriname's maatschappij en
economie sinds lange tijd wordt gedomineerd door het staatsapparaat, dat een
belangrijk instrument is voor patronage en cliëntelisme. Deze omstandigheid heeft
geleid tot de herverdeling van de rents die werden verkregen uit de winning van
natuurlijke hulpbronnen en de instroom van hulpgelden. Het land kan derhalve worden
beschouwd als een schoolvoorbeeld van een non-developmental of renteniersstaat.

Staatsolie: geschiedenis en prestaties
Staatsolie is op 13 december 1980 opgericht op advies van de Surinaamse
Oliecommissie. De oorspronkelijke taak van Staatsolie was de uitvoering van een
production-sharing service contract4 met Gulf Oil voor olie-exploratie in het
Tambaredjoveld in het centrale kustgebied van Suriname, waar sinds de jaren twintig
van de vorige eeuw oliereserves vermoed werden. Het hoofd van het Surinaamse
Geologisch-Mijnbouwkundige Dienst, Eddy Jharap, werd door de militaire regering
tot eerste directeur van Staatsolie benoemd (Jharap 1998: 15-17; Staatsolie 2002: 6).
De oliewinning in Suriname nam officieel een aanvang op Onafhankelijkheidsdag
in 1982 in de plantage Catharina Sophia in Tambaredjo. Sinds 1982 heeft Staatsolie
reserves vastgesteld van 150 miljoen vaten in de Tambaredjo- en Calcuttavelden (het
laatste ontdekt in 2003); de maatschappij heeft tot eind 2004 ongeveer 55 miljoen
vaten ruwe olie geproduceerd. In 2003 en 2004 bedroeg de jaarlijkse productie circa
4,25 miljoen vaten (State Oil Company of Suriname 2004: 11; Jharap 2004, tabel
2.4).
Naast de olie-exploitatie is Staatsolie langzamerhand actief geworden in de
olieraffinage. Na de voltooiing van een pijplijn tussen Catharina Sophia en Tout Lui
Faut aan de Surinamerivier in 1992 werd een raffinaderij gerealiseerd met financiering
van ABN Amro en ABB-EFAG (De West, 1 maart 1994). Aan het eind van 2003
was de jaarlijkse raffinagecapaciteit toegenomen tot 2,6 miljoen vaten (State Oil
Company of Suriname 2004: 19). Voorts werd in 2000 een pijplijn gebouwd waarmee
de gehele energiebehoefte van de aluinaardefabriek van Suralco in Paranam kon
worden gedekt. In 2004 sloot Staatsolie een overeenkomst met het Surinaamse
energiebedrijf EBS voor de bouw van een elektriciteitscentrale (Times of Suriname,
19 maart 2004). Staatsolie heeft gaandeweg de productie gediversifieerd. Schattingen
geven

4

Een production-sharing service contract is een overeenkomst tussen een overheid en een
buitenlandse oliemaatschappij, volgens welke de overheid de eigendomsrechten van alle
gewonnen olie en de zeggenschap over de exploitatie behoudt. De overheid betaalt de
buitenlandse maatschappij voor de overeengekomen activiteiten (zoals de exploratie van een
bepaald gebied en de productie van een bepaalde hoeveelheid olie) door toekenning van een
vast aandeel van de jaarlijkse olieproductie aan de maatschappij (Jharap 1998; 15).
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aan dat Staatsolie's ruwe-olieproductie vanaf 2001 voldoende was om in de
energiebehoefte van Suriname, omgerekend in vaten olie, te voorzien. Omdat de
maatschappij nog niet in staat was alle benodigde eindproducten (zoals dieselolie,
benzine en kerosine) te maken, moest Suriname nog steeds een deel van zijn
energiebronnen importeren (Staatsolie Nieuws, maart 2001). In de laatste jaren heeft
Staatsolie zich ontwikkeld tot een belangrijke leverancier van brandstof in de regio,
onder meer aan Barbados, dat in belangrijke mate afhankelijk is van Suriname voor
zijn energievoorziening (State Oil Company of Suriname 2004: 20).

Figuur 1: Financiële resultaten Staatsolie, 1994-2004
Bronnen: State Oil Company of Suriname, Annual Reports 1993-2003; World Bank, World
Development Indicators 2003 CD-ROM.

De verwachting dat het continentaal plat voor de Surinaamse kust grote olievoorraden
zou kunnen bevatten, heeft geleid tot verscheidene pogingen - het meest recent de
Suriname 2003-2004 International Bidding Round - buitenlandse ondernemingen te
interesseren voor exploratie-activiteiten. Staatsolie heeft in 2004 production-sharing
agreements voor offshore-exploiratie afgesloten met het Spaanse Repsol-YPF en het
Deense Maersk Oil (interview Brunings; Staatsolie Nieuws, december 2004).
Figuur 1 en tabel 1 geven in kort bestek een aantal kerngegevens betreffende het
economisch functioneren van Staatsolie in het afgelopen decennium weer. Uit figuur
1 blijkt dat Staatsolie in de periode 1994-2004 haar inkomsten uit de olie bijna
vervijfvoudigd zag. De winst is in de genoemde periode opge-
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Tabel 1: Bijdrage van Staatsolie aan de Surinaamse economie, 1994-2002
Jaar

1994

Olie-inkomsten als
percentage
van Suriname's bruto
binnenlands product
9,6

Aandeelhoudersbelang als
percentage
van Suriname's bruto
binnen lands product
17,5

1995

11,9

15,5

1996

7,5

8,8

1997

7,0

7,9

1998

4,2

5,6

1999

7,9

7,6

2000

11,6

9,4

2001

12,6

12,4

2002

10,9

11,0

Bronnen: State Oil Company of Suriname, Annual Reports 1993-2003; World
Bank, World Development Indicators 2003 CD-ROM.
lopen tot $38,4 miljoen in 2004 en de investeringen zijn toegenomen tot gemiddeld
ruim $30 miljoen in de meest recente vier jaar. Het aandeelhoudersbelang, dat de
‘waarde’ van Staatsolie voor de Surinaamse overheid weergeeft, is gegroeid tot bijna
$140 miljoen in 2004.
De verhoudingsgetallen in tabel 1 geven een indicatie van de bijdrage van Staatsolie
aan de Surinaamse economie. De gegevens in de tweede kolom van tabel 1 geven
aan dat Staatsolie's olie-inkomsten in het laatste decennium een belangrijke bron van
het Surinaamse BBP zijn geweest. Met uitzondering van de jaren 1996-1999 heeft
de oliesector steeds ongeveer tien procent van de nationale productie geleverd. Het
hierboven genoemde aandeelhoudersbelang is, gedurende de recentste periode nooit
minder geweest dan 5,6 procent van het BBP (in 1998) en heeft in 1994 een hoogte
van 17,5 procent bereikt.
In aansluiting hierop geven data over de door Staatsolie aan de staat betaalde
belastingen en dividenden aan dat de betalingen van de onderneming een belangrijk
en groeiend deel uitmaken van de totale overheidsbestedingen.5 In 2004 was Staatsolie
één van de weinige ondernemingen die buitenlandse valuta in de Surinaamse economie
bracht (interview Tuur).
De hier gepresenteerde data geven aan dat Staatsolie, gedurende haar bestaan, een
duidelijke groeipool is geweest in een overigens patrimoniaal politiek stelsel. De
5

Data over de betalingen van Staatsolie aan de overheid werden ter beschikking gesteld door
de Treasury van Staatsolie; data over de overheidsbestedingen zijn ontleend aan World Bank
(2003). Over het algemeen bleek het moeilijk betrouwbare data over de Surinaamse economie
te verzamelen. Zoals ook aangegeven door de voormalige President van de Surinaamse
Rekenkamer (Prade 1999) is er een systematisch gebrek aan rapportage inzake de
overheidsbestedingen.
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activiteiten van Staatsolie zijn fors uitgebreid en hebben geleid tot aanzienlijke
productdiversificatie. De maatschappij heeft een significante
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bijdrage aan de economische welvaart van Suriname geleverd en kan derhalve worden
opgevat als een motor van ontwikkeling. In de volgende paragraaf wordt ingegaan
op de factoren die dit succes kunnen verklaren.

Raffinaderij Staatsolie (foto Staatsolie)

‘Bouwen op eigen kunnen’. een verklaring van staatsolie's rol als motor
van ontwikkeling
Staatsbedrijven zijn een bekend verschijnsel in ontwikkelingslanden, waar ze vaak
zijn opgezet om ‘rapidly lift the entire economy to a level of self-sustaining industrial
growth’ (Waterbury, geciteerd in Evans 1995: 79). Verklaringen van de doorgaans
zwakke prestaties van staatsondernemingen in non-developmental of renteniersstaten
richten zich vaak op het gebrek aan autonomie van de bedrijven, die daardoor
gemakkelijk verworden tot instrumenten om politieke doeleinden na te streven (cf.
Schneider 1999).
In deze paragraaf wordt nagegaan onder welke condities Staatsolie zich heeft
kunnen ontwikkelen en vestigen als een ontwikkelingsactor. Deze voorwaarden
kunnen worden opgevat als het tegendeel van de kenmerken van staatsondernemingen
in de meeste non-developmental states. In volgorde van behandeling zijn de
voorwaarden: (a) de managementvisie en ideologische overtuiging van de
bedrijfsleiding, gericht op het bereiken van zelfvoorzienendheid, (b) de
formeel-juridische positie van Staatsolie in de oliesector in Suriname en (c) het
vermogen van de onderneming politieke invloeden buiten de deur te houden.

Managementvisie en ideologie
Het tijdstip van de oprichting van Staatsolie - aan het begin van de periode van militair
bestuur - was belangrijk, omdat de militaire machthebbers in eerste instantie een

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

nationalistische economische lijn volgden en de ontwikkeling van de oliesector
beschouwden als een stap in de richting van self-reliance (De Ware Tijd, Kompas,
9 december 2000; interviews Sedney en Jharap). De militairen wilden een breuk
bewerkstelligen met de praktijken van patronage en cliëntelisme op basis van etniciteit,
die als uitwassen van het oude politieke regime werden beschouwd (interview Menke).
De economische agenda van de militairen vertoonde veel overeenkomsten met die
van de Volkspartij, een Marxistische partij die sociale en politieke verandering in
Suriname teweeg wilde brengen en die self-reliance nastreefde (interview Jharap;
Lotens 2004: 73-75). Gedurende de jaren zeventig was Eddy Jharap een zeer
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actief lid van de Volkspartij, die, als alle bestaande partijen, na de militaire coup
werd verboden.6

Boorinstallatie (foto Staatsolie)

De vorming van Staatsolie, die noodzakelijk werd omdat er behoefte was aan een
rechtspersoon die zaken kon doen met Gulf Oil, was een ondersteuning van de
politieke lijn van Jharap, die zijn politieke activiteiten na de coup beëindigd had. Als
directeur van Staatsolie zag Jharap zich zelf als deskundige en ideoloog: terugkijkend
op de beginperiode van het bedrijf stelt hij dat de belangrijkste uitdagingen voor
Staatsolie gelegen waren in het gebruik van Suriname's natuurlijke rijkdommen ten
behoeve van de bevolking en in de exploratie en exploitatie van grondstoffen met
eigen, niet uit het buitenland betrokken, hulpmiddelen (Lotens 2004: 77).
De motto's ‘Geloven in eigen kunnen’ en ‘Bouwen op eigen kunnen’ - het laatste
ingevoerd in 2001 als uitdrukking van een meer offensieve strategie - zijn de
uitdrukking van het idee dat de ontwikkeling van Suriname's oliesector niet slechts
van belang is voor vergroting van de welvaart, maar ook om uitdrukking te geven
aan het vermogen van Surinamers een moderne onderneming op te bouwen (Jharap
1998: 19). Vanuit dit perspectief gezien, zijn de activiteiten van Staatsolie een
essentieel element in de uitbouw van de technologische en managementexpertise
binnen het bedrijf en binnen de Surinaamse samenleving in het algemeen.
Tijdens de eerste jaren van haar bestaan verwierf Staatsolie technologische en
bedrijfsmatige know-how door intensieve samenwerking met buitenlandse consultants,
in het bijzonder van Geoman, een divisie van Gulf Oil. Volgens Jharap was de
totstandbrenging van meester-gezel relaties cruciaal, aangezien het belangrijkste
probleem bij de overdracht van technologie en management-vaardigheden gelegen
was in de absorptievermogen van de ontvangers. In Jharaps visie zou een ‘meester’
slechts zijn kennis en vaardigheden wilden delen met een ‘gezel’ als de laatste een
bepaalde mate van nederigheid zou

6

De eventuele samenwerking met de militaire machthebbers leidde tot een splitsing binnen
de Volkspartij. Eén deel van de partij besloot de militairen te steunen en zette lijn activiteiten
voort onder de naam Revolutionaire Volkspartij.
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uitstralen - alleen dan zou de ‘meester’ de ‘gezel’ niet als een bedreiging zien, maar
als iemand die met de verworven expertise vertrouwd zou kunnen worden (interview
Jharap).

Eddy Jharap, directeur Staatsolie

Behalve dat het belangrijk werd geacht de kennis van de werknemers van Staatsolie
te vergroten, werd ook steeds aandacht besteed aan de verspreiding van know-how
over de olie-industrie in de Surinaamse maatschappij. De bouw van de eerste
olie-productie-installatie in Catharina Sophia (1982) werd voltooid door locale
aannemers en bouwers. De eerste boorinstallatie van het bedrijf werd tweedehands
in Canada aangeschaft en door locaal personeel gereviseerd. Het boorpersoneel word
opgeleid door consultants van Geoman (Jharap 1998: 37).
In de meer recente periode heeft Staatsolie benadrukt dat haar werkzaamheden
aan internationaal geldende kwaliteitseisen moesten voldoen. In tegenstelling tot de
gebruikelijke praktijken van patronage en cliëntelisme heeft Staatsolie haar
personeelsbeleid geschoeid op meritocratische beginselen. Afkomst en etniciteit
worden binnen het bedrijf als irrelevant beschouwd bij besluiten over aanstelling en
promotie. Ten einde de kwaliteit van de werknemers op peil te houden, heeft Staatsolie
een omvangrijk opleidingsprogramma, met een begroting tussen $0,5 en $1 miljoen,
en een management development programma opgezet. Het bedrijf tracht tevens
voldoende goed opgeleide arbeidskrachten aan te trekken; door middel van een
uitgebreid pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden (als een vakantie-uitkering,
een winstdelingsregeling, een bedrijfsauto voor senior-medewerkers en ziektekostenen pensioenvoorzieningen) probeert het bedrijf zijn positie op de arbeidsmarkt
tegenover de bauxietsector te verstevigen (interview Essed). Wat standaarden betreft,
heeft Staatsolie ook veel aandacht besteed aan de invoering van mechanismen voor
kwaliteitscontrole. De marketing- en verkoopdivisie en het Staatsolie-laboratorium
ontvingen in 2001 een ISO-certificering (Staatsolie Nieuws, maart 2001) en de
raffinaderij op Tout Lui Faut werd in maart 2004 IS0 9001:2000 gecertificeerd
(Staatsolie Nieuws, maart 2004). Voorts heeft Staatsolie een interne veiligheidsprijs
en een certificaat geïntroduceerd voor medewerkers die bijdragen aan de
bedrijfsveiligheid (Staatsolie Nieuws, maart 2004).

De formeel-juridische positie van Staatsolie
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Een tweede belangrijke factor die heeft bijgedragen aan Staatsolie's succes is haar
formele positie als agent van de staat. Een wettelijke regeling (het zogeheten Decreet
E-8B uit 1981) werd de basis voor Staatsolie's concessie voor de olie-exploratie en
-exploitatie op Surinaams grondgebied en voor het exclusieve onderhandelingsrecht
met buitenlandse investeerders (Staatsolie Nieuws, juni 1998).
In aanvulling op de oorspronkelijke regeling uit 1981 werden in de Petroleumwet
(1990) nadere bepalingen geformuleerd inzake de exploratie en exploi-
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tatie van koolwaterstoffen. De nieuwe wet bepaalde, in het bijzonder, dat naar
maximalisatie van het staatsaandeel in de olie-inkomsten (de ‘take’) zou worden
gestreefd en dat de oliewinning gericht zou moeten zijn op technologie-overdracht
en de scholing van Surinaamse werknemers (Staatsolie Nieuws, juni 1998).
Het belang van Staatsolie's formele positie bleek duidelijk tijdens een hooglopend
conflict tussen de regering-Wijdenbosch en de oliemaatschappij in 1997 en 1998.
De regering, geplaagd door een acuut tekort aan financiële middelen, begon
onderhandelingen over de verkoop van exploitatierechten van het Tambaredjoveld
met het Koreaanse Daewoo. Mijnrechtdeskundige Ben Halfhide stelt dat er geen
wettelijke basis voor dit initiatief bestond, aangezien Decreet E-8B de exclusieve
rechten aan Staatsolie had toegekend en een wetsaanpassing nodig zou zijn om hier
verandering in te brengen. Voorts zou de verkoop van aandelen in Staatsolie aan
buitenlandse ondernemingen geen soelaas bieden, daar het Decreet Mijnbouw van
1986 het recht op de exploitatie van koolwaterstoffen had voorbehouden aan
staatsondernemingen (De Ware Tijd, 3 oktober 1997).
Een laatste element dat heeft bijgedragen aan de autonomie van Staatsolie is de
rechtspersoonlijkheid van het bedrijf. Staatsolie is opgezet als naamloze vennootschap,
waarvan alle aandelen in handen zijn van de Surinaamse staat en het Planbureau.
Gedurende het conflict tussen de regering-Wijdenbosch en Staatsolie bleek dat de
invloed van de staat beperkt was tot het benoemen en ontslaan van de leden van de
Raad van Commissarissen van het bedrijf. De pogingen van de regering Algemeen
Directeur Jharap te ontslaan, mislukten omdat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, die zich stelde achter het ontslagvoorstel van de Raad van
Commissarissen, niet het recht bleek te hebben leden van de Raad van Bestuur te
ontslaan wegens het niet uitvoeren van het regeringsbeleid (De West, 17 juni en 23
september 1998).

Beperkte politieke invloed
Eén van de belangrijkste principes van de bedrijfsvoering van Staatsolie sinds het
begin van de jaren tachtig is de beperking van politieke invloeden geweest. Jharaps
overtuigingen, later gedeeld door een belangrijk deel van Staatsolie's management,
werden gevoed door zijn politieke verbondenheid met de Volkspartij. Deze partij
verwierp de traditionele Surinaamse wijze van politiek bedrijven en profileerde zich
als een nationale partij, ongevoelig voor etnische invloeden. Jharap was ervan
overtuigd dat hij zich niet afhankelijk zou moeten maken van politieke besluitvorming,
ten einde Staatsolie succesvol te kunnen opbouwen.
In de beginfase van het bedrijf trachtte Jharap, letterlijk en figuurlijk, afstand te
houden van het militaire regime. In een recent interview heeft Jharap aangegeven
dat hij Staatsolie in het begin van de jaren tachtig bewust tot een ‘eiland’ had gemaakt.
De werkzaamheden, die buiten Paramaribo plaatsvonden, voltrokken zich buiten het
zicht van de meeste Surinamers. Volgens Jharap
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was een groot deel van de politieke elite er destijds voorstander van dat hij zich
volledig aan Staatsolie wijdde, zodat hij zich niet met hen en hun politieke activiteiten
zou bemoeien (Lotens 2004: 78).
Jharaps wens zich niet met de politiek in te laten, vertaalde zich ook in de wijze
waarop kapitaal werd aangetrokken. Met uitzondering van een klein voorschot dat
Staatsolie verkreeg van het ministerie van Financiën werd het risicokapitaal in de
beginfase betrokken van Gulf Oil (Jharap 1998: 25). Later werd kapitaal voor de
financiering van exploratie-activiteiten en de aanschaf van productiefaciliteiten
verkregen van de Surinaamsche Bank, met een bankgarantie van de Centrale Bank
van Suriname (interview Sedney), en van een consortium van zes Surinaamse banken
(Jharap 1998: 33).
Jharap gaf er de voorkeur aan geen beroep te doen op de door Nederland verstrekte
verdragsmiddelen, deels wegens de bureaucratische rompslomp die met aanvragen
verbonden was en deels om een zakelijke, niet-politieke relatie met de financiers van
Staatsolie te onderhouden (Jharap 1998: 35; interview Sedney). Na 1985 werden de
belangrijkste bronnen van kapitaal gevormd door een roulerend krediet en
lange-termijnleningen van internationale banken, waarvan ABN Amro één van de
belangrijkste was (interview Kortram). De enige uitzondering op deze praktijk was
de garantiestelling ten laste van de verdragsmiddelen (voor ca. €11 miljoen) die nodig
was ter verkrijging van een banklening voor de investeringen in de raffinaderij (De
Ware Tijd, 19 maart 1993).
De bijna vijfentwintigjarige geschiedenis van Staatsolie geeft aan hoezeer Jharap
en de bedrijfsleiding hebben getracht politieke invloeden te beperken. In het bijzonder
moet hierbij gewezen worden op de afwezigheid van patronage en benoeming op
basis van etniciteit (interview Menke). Door zich te beroepen op haar
kwaliteitsstandaarden en te wijzen op haar prestaties, heeft Staatsolie haar a-politieke
positie kunnen verdedigen. Ofschoon de maatschappij werkzaam is in de door Creolen
overheerste industriële sector, is Staatsolie steeds in staat gebleken weerstand te
bieden aan mogelijke druk van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (interviews
Jharap en Sedney).
De meest in het oog springende poging tot politisering van Staatsolie was de eerder
genoemde confrontatie met de regering-Wijdenbosch in 1997 en 1998. De regering
stelde toentertijd verscheidene pogingen in het werk meer geld aan het bedrijf te
onttrekken om haar oplopende financiële tekorten te dekken. De regering trachtte
onder meer Staatsolie ertoe te brengen de dagelijkse olieproductie te verhogen van
9.500 tot 20.000 vaten, het Tambaredjoveld te verkopen en een joint venture tussen
Staatsolie en buitenlandse oliemaatschappijen tot stand te brengen (De Ware Tijd, 6
juni en 12 september 1997 en 18 maart 1998). Het daaropvolgende ontslag van de
Raad van Commissarissen in maart 1998 (De West, 16 en 28 maart 1998) en de twee
pogingen Jharap te ontslaan (zie boven) kunnen worden opgevat als pogingen van
de regering de beleidsvrijheid van Staatsolie te beperken. Het succesvoile beroep
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van Jharap op de beschikbare juridische middelen en de massale protesten, eerst van
de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS) en later van de verzamelde
oppositie en vakbonden, leidden ertoe dat de regering op haar schreden terugkeerde.
Een belangrijke factor in het volksverzet tegen het regeringsbeleid inzake Staatsolie
was het gevoelen dat de oliemaatschappij, als één der meest succesvolle bedrijven
van het land, beschermd diende te worden tegen de invloed van politici die hun
eigenbelang gediend zagen met de verkoop van exploratierechten en wier
financieel-economisch beleid het land op de rand van bankroet had gebracht (De
Ware Tijd, 4 juni 1998; interview Read).
De protesten in 1997 en 1998 gaven voeding aan een breder volksverzet tegen de
regering-Wijdenbosch, dat uiteindelijk leidde tot vervroeging van de
DNA-verkiezingen. Na de gebeurtenissen van 1997 en 1998 en de terugkeer, in 2000,
van het Front in de regering, lijkt de positie van Staatsolie buiten het bereik van de
politiek te zijn verzekerd.

Conclusie
In dit artikel is betoogd dat Staatsolie zich in de afgelopen vijfentwintig jaar heeft
ontpopt als een succesvolle oliemaatschappij en, bovendien, een motor van
ontwikkeling in Suriname is geweest. De groei van het bedrijf heeft zich voltrokken
tegen de achtergrond van een politiek systeem en een staat die het best als
non-developmental en patrimoniaal op te vatten zijn en waarin praktijken van
patronage en cliëntelisme traditioneel een grote rol hebben gespeeld. De verklaring
van Staatsolie's succes werd in het voorgaande vooral gezocht in drie voorwaarden:
de managementvisie en ideologische overtuiging van de bedrijfsleiding, de
formeel-juridische positie van het bedrijf in de oliesector en het vermogen van de
onderneming politieke invloeden buiten de deur te houden. Ondanks het feit dat vele
Surinamers thans respect lijken te hebben voor wat in 25 jaar door Staatsolie is
bereikt, moet worden benadrukt dat de directe externe omgeving van het bedrijf niet
zonder bedreigingen is. De belangrijkste bedreigingen voor het bedrijf in zijn rol als
motor van ontwikkeling zijn gerelateerd aan dezelfde drie factoren die bijdroegen
aan Staatsolie's succes.
De managementvisie en ideologische gerichtheid op zelfvoorzienendheid zijn zeer
duidelijk verbonden met het vijfentwintigjarig leiderschap van Staatsolie's Algemeen
Directeur, Eddy Jharap. In verband met zijn aanstaande pensionering is de kwestie
van de opvolging van groot belang. Jharap heeft zijn uiterste best gedaan een esprit
de corps te kweken onder de werknemers van Staatsolie. Waarschijnlijk zal het
prestige dat het bedrijf zich in Suriname heeft verworven, leiden tot voortgezette
steun aan de doelstellingen van Staatsolie op het gebied van technologische en
bedrijfsmatige expertise. De Raad van Commissarissen, benoemd door de minister
van Natuurlijke Hulpbronnen, zal een cruciale rol spelen bij de besluitvorming over
de opvolger van Jharap. De politieke situatie ten rijde van de opvolging zal
waarschijnlijk belangrijke
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invloed uitoefenen op de benoeming van een nieuwe Algemeen Directeur. Als
politieke motieven, in plaats van expertise en visie, de doorslag zouden geven bij de
benoeming, zouden de vooruitzichten van Staatsolie sterk kunnen veranderen. In
zo'n geval zou Staatsolie's afstand tot de politiek, hierboven genoemd als één van de
voorwaarden voor het succes, wel eens drastisch kunnen worden verkleind. Pogingen
om de autonomie te beschermen van wat uiteindelijk een staatsoliemaatschappij is,
zouden in een gewijzigde politieke constellatie wellicht minder succesvol kunnen
blijken eerder kunnen slagen dan het geval was tijdens de confrontatie met de
regering-Wijdenbosch.
De discussie over de toekomstige leiding van Staatsolie werpt onvermijdelijk ook
vragen op over de tweede succesfactor: de formeel-juridische positie van het bedrijf.
Hierboven werd gesteld dat Staatsolie's succes ten minste deels kan worden
toegeschreven aan de combinatie van een institutionele rol (die van ‘agent van de
staat’) met een commerciële rol. Vele waarnemers hebben erop gewezen dat
staatsondernemingen in toenemende mate moeite zullen ondervinden te overleven
in een marktomgeving die wordt gekenmerkt door globalisering. Verscheidene
factoren zouden handhaving van Staatsolie's institutionele rol kunnen bemoeilijken
en kunnen nopen tot privatisering (interview Gemerts). Ten eerste zal de uitbreiding
van Staatsolie's activiteiten naar het continentaal plat voor de kust meer (buitenlands)
kapitaal vereisen. Buitenlandse oliemaatschappijen zouden de samenwerking met
een verhoudingsgewijs kleine staatsoliemaarschappij wellicht problematisch kunnen
vinden. Ten tweede trekken de diversificatie van Staatsolie's activiteiten en de wens
deel te nemen aan joint ventures voor specifieke doeleinden een zware wissel op de
positie van de maatschappij als staatsbedrijf. Ten slotte kan de scheiding van de
institutionele van de commerciële rol resulteren in de totstandkoming van een vrij
zwak olieagentschap dat de rol van agent van de staat moet overnemen. De afstand
tussen een dergelijk agentschap en de commerciële oliewinning kan de rol van de
eerstgenoemde organisatie verzwakken omdat zij onvoldoende kennis bezit over de
olie-exploratie en -exploitatie (De Ware Tijd, 9 december 2000).
De discussie over Staatsolie's toekomst is in essentie ook een discussie over de
aard van de politiek en governance in Suriname. De Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank (2001: 4-5) heeft, in zijn analyse van het politieke en bestuurlijke
systeem van Suriname, aangegeven dat de welvaart en de voortbrenging van
collectieve goederen ernstig worden geschaad door de dominantie van patronage en
cliëntelisine, die leidt tot rent-seeking in plaats van productieve activiteiten. Het
succes van initiatieven als Staatsolie, die zijn gericht op de vergroting van
technologische en managementexpertise, is in belangrijke mate afhankelijk van het
vermogen van politieke leiders de patrimoniale praktijken binnen de perken te houden.
De Surinaamse economie en samenleving zouden, in dit licht bezien, ten behoeve
van ontwikkeling en economische groei gediend zijn met een zelf opgelegde
terughoudendheid van al diegenen die werkzaam zijn in de publieke sector.
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Jannes H. Mulder & Philip Dikland
Bedreigde begraafplaatsen in Paramaribo
Inleiding
Sinds 1916 zijn in Paramaribo maar liefst tien van de zestien begraafplaatsen
verdwenen (foto 1). Gelukkig is een klein gedeelte van hun stenen archief voor het
nageslacht bewaard gebleven. Zo zijn vele interessante zerken van de geruimde
Portugees-Joodse begraafplaats van 1715 aan de Kwattaweg overgebracht naar het
terrein van de Hoogduitse synagoge aan de Keizerstaat. Nog steeds worden
begraafplaatsen in Paramaribo bedreigd. De christelijke en de openbare
begraafplaatsen liggen vol, want individuele graven worden zelden geruimd. Daardoor
dreigt binnenkort sluiting van hele begraafplaatsen wat onherroepelijk afbraak van
het laatste funeraire erfgoed betekent. De beroemde Oranjetuin van 1756 is een
treurniswekkend voorbeeld. In dit artikel vragen wij aandacht voor het funeraire
erfgoed in Paramaribo en willen wij laten zien dat bescherming noodzakelijk is. Eerst
staan wij stil bij de begraafplaatsen van de hervormde gemeente, van de evangelische
broedergemeente en lutherse kerk, de katholieke begraafplaats en begraafplaatsen
van de joodse gemeente. Vervolgens komen de openbare begraafplaatsen aan bod.1
De begraafplaatsen van Chinezen, Javanen en Hindostanen blijven buiten
beschouwing, omdat die nog voldoende ruimte hebben waardoor van sluiting en
opheffing voorlopig geen sprake is. Bovendien worden deze begraafplaatsen in de
regel goed onderhouden. Vooral de Chinese begraafplaats ligt er keurig hij. Evenmin
bespreken wij individuele graven bijvoorbeeld naast Fort Zeelandia of in de
Palmentuin.2 Aan het slot van dit artikel doen wij enige suggesties ter voorkoming
van verdere achteruitgang van het stenen erfgoed op de met sluiting bedreigde
begraafplaatsen in Paramaribo.3

1

2
3

Gekozen is voor bij de Nederlandse monumentenbeschrijvingen gebruikelijke volgorde voor
kerkgebouwen: hervormde kerken, andere protestants-christelijke kerken, rooms-katholieke
kerken, synagogen en andere niet christelijke gebouwen. Deze volgorde is hier aangehouden,
omdat hij vrijwel strookt met de volgorde van de stichtingsjaren van de eerste gebouwen
van de onderscheiden kerkgenootschappen in Paramaribo.
In Paramaribo en vooral op de plantages in de districten zijn ook interessante historische
grafplaatsen. Dit vraagt om specifieke aandacht.
De inhoud van dit artikel is een bewerking van vijf eerder verschenen stukjes over
begraafplaatsen, begrafenisceremoniën en doodssymboliek. Voor nadere gegevens zie De
Ware Tijd, 20 januari 2005 pagina B7.
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1. Deel van stadskaart van Paramaribo 1916 (Paramaribo 1916-17, Topografische Inrichting's
Gravenhage 1920 en aanwezig in het K.I.T.). Verdwenen zijn de RK-begraafplaats van 1838 (1), de
Oranjetuin of Kitty's Hof (2), Christiana's Rust (3), Maria's Rust (4), het merendeel van Leopolds
Rust (5), de Portugees Joodse begraafplaats van 1715(6), Willem Jacobus Rust (7), de Pikin
Tiki-begraafplaats (8), Veldrust (9) en de oude Chinese begraafplaats (10). Verder zijn aangegeven
de Oranjetuin van 1756 (11), Oud Lina's Rust (12), Marius Rust (13), Oud Vrede en Arbeid (14), de
Hoogduitse Joodse begraafplaats van 1715 (15) en van 1815 (16) en de Portugees Joodse begraafplaats
van 1868 (17).

De begraafplaatsen van de hervormde gemeente
De hervormde gemeente van Suriname dateert uit 1668 met de komst van predikant
Basseliers. Vrijwel uitsluitend welgestelden waren toen lid (Van der Linde 1966).
Vanaf 1670 konden zij tegen een fikse betaling een rustplaats krijgen op de
begraafplaats rondom de kerk, waar nu het Kerkplein is, Vanwege de
sinaasappelbomen kreeg deze de naam Oranjetuin.4 De eerste Oranjetuin sloot in
1801. In 1811 werd te midden van de Oranjetuin een nieuwe hervormde kerk in
gebruik genomen, die in 1821 volledig afbrandde. In 1835 werd de huidige
Centrumkerk ingewijd. De oude grafstenen van het kerkhof gebruikte men voor de
vloer van de nieuwe kerk. De grafzerken in

4

Op de kaart Plan van de Stad van Paramaribo 1766, aanwezig in het KIT, is sprake van Weg
naar 't Oranje Kerkhof, gelegen buiten de stad. Dit vraagt nadere bestudering.
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de hervormde kerk van 1835 zijn, voor zover leesbaar, van rijke burgers die tussen
1710 en 1795 zijn overleden (Temminck Groll 1973: 66). Een van de stenen is van
Maria Susanne du Plessis (1739-1795), gelegen vanaf de preekstoel gezien, in de
beuk, achter de linker pilaar. In 1882 liet de gouverneur een paar zerken waarvoor
binnen geen ruimte bleek te zijn, tegen het kerkgebouw aan de kant van het huidige
postkantoor plaatsen.

2. Tegel op grafsteen, voorbeeld van te beschermen grafsteen. Foto. Jannes Mulder.

Omdat de oorspronkelijke Oranjetuin op het Kerkplein praktisch onbetaalbaar
werd, richtte men in 1756 aan de Gravenstraat5 een nieuwe begraafplaats in. Dit werd
de tegenwoordige Oranjetuin of het ‘Stenen kerkhof’ vanwege de hoge stenen muur
eromheen. Deze van oorsprong hervormde begraafplaats werd later een algemene.
In 1961 sloot de tuin haar poorten. Door de aanwezigheid van slangen en Braziliaanse
bijen zullen weinig burgers de prachtige grafmonumenten van de huidige Oranjetuin
kennen. Dat is jammer, want er zijn grafzerken bij van onder meer zeven gouverneurs,
vijfentwintig van leden van het Hof van Politie en Criminele Justitie (het Rode Hof),
veertien van het Hof van Civiele Justitie (het Zwarte Hof), vijf van predikanten en
verder van een groot aantal van artsen en onderwijzers (Huges 1968). De Rotaryclub
Paramaribo heeft zich in 1988 over deze prestigieuze dodenakker ontfermd.
Zorgwekkend is dat de verdere achteruitgang en verdwijning van unieke grafstenen
daarmee niet is voorkomen (foto 2). Op het terrein van het Leger des Heils, hoek
Gravenstraat en Cultuurtuinlaan, liggen verspreid drie grote granieten grafstenen,
waarschijnlijk restanten van een derde Oranjetuin of Kitty's Hof (Reteig 1988). Deze
begraafplaats werd gebruikt van 1801 tot 1864 en is in 1927 geruimd (Oudschans
Dentz 1941).
Oud Lina's Rust aan de Wanicastraat (met Nieuw Lina's Rust er tegenover), ligt
volgens de kaart van Arons uit 1881 op de plaats van de militaire begraafplaats Kettijs
Rust. De meeste grafstenen op Lina's Rust zijn veel eenvoudiger dan die van de
notabelen op de Oranjetuin aan de Gravenstraat. Lina's Rust kwam voort uit het werk
van Annetta Bus-Visser (1842-1931) van de Vereniging voor Armen Zorg. Zij richtte
5

In dit artikel worden straatnamen gebezigd die tot voor kort gebruikelijk waren. Dus
Gravenstraat en niet Henck-Arronstraat, Rust-en-Vredestraat en niet Fred-Derbystraat.
Wanicastraat en niet J.A.-Pengelstraat.
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in 1897 de Stuiversvereniging van de hervormde kerk op, die in 1899 Lina's Rust,
vervolgens rond 1940 Nieuw
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Lina's Rust en in 1966 Annetta's Hof aan de Coppenamestraat in beheer kreeg.
Annetta's Hof is naar deze sociaal bewogen vrouw vernoemd. Zij is zelf niet op een
van deze begraafplaatsen begraven. Haar laatste rustplaats blijkt na veel speurwerk
de Oranjetuin te zijn.

3. De huidige Rooms Katholieke begraafplaats aan de Tourtonnelaan. Foto. Jannes Mulder.

De Stuivetsveteniging is geëvolueerd van een spaarverzekering voor armlastige
leden naar een moderne uitvaartonderneming voor alle gezindten. Vroeger droeg
men een stuiver per week af, vaak vanaf de geboorte, gedurende circa dertig jaar.
Tijden veranderen en van sparen is zelden meer sprake, zeker sinds alle
geldontwaardingen.
Oud Lina's Rust is vooral rechts van het hoofdpad interessant. Eerst het graf van
de doodskistenmaker Hennep, dan vele Samsons met verderop de engelen, de
symbolisch gebroken zuilen en richting Essedgebouw de grafmonumenten van de
familie Curiel. Tevergeefs is naar de eerste grafsteen van Lina's Rust, het graf van
Lina gezocht. Omdat de registers van de Stuiversvereniging tot 1950 ontbreken, is
het niet gelukt te achterhalen waar de naam Lina vandaan komt.

Begraafplaatsen van de evangelische broeder gemeente en de lutherse
kerk
Van Leopolds Rust van de EBG is na de sluiting in 1913 weinig meer over. Wat rest
is een kleine sobere begraafplaats voor oud-zendelingen. Leopolds Rust ligt vlakbij
Stichting Jeugdcentrum der EBGS aan de Sophie-Redmondstraat. De oudste steen
van 1895 ligt achterin. Inmiddels geheel verdwenen begraafplaatsen van de
Moravische broeders zijn Christiana's Rust en Maria's Rust, gesloten in 1892 (zie
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foto 1). Bij de Grote Stadskerk liggen nog grafstenen waarschijnlijk van één der
geruimde begraafplaatsen. De enige nu nog functionerende EBG-begraafplaats is
Marius Rust van 1913, volgens traditie vernoemd naar de eerste persoon Marius Stop
Werf. Zijn graf ligt dicht bij de ingang aan de Sophie-Redmondstraat waar
aanvankelijk de meeste grafkelders lagen. De zandgraven liggen achter op de
begraafplaats, bij de ingang van de Van Sypesteijnlaan. Daar stond vroeger ook het
dragershuisje.
Oud Vrede en Arbeid van de lutherse kerk van circa 1930 rechts aan de Van
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Sypesteijnlaan was volgens mondelinge overlevering een deftige begraafplaats. De
in het zwart geklede dragers hingen hun hoeden aan de metalen pieken van de nog
steeds indrukwekkende entree en iedere dag harkte men de paden. De waterput en
enkele bezienswaardige grafzerken links van het hoofdpad en de vloerresten van de
aula rechts, duiden op vergane glorie (foto 3).

4. De Oranjetuin van 1756 anno 2005 met op de achtergrond de Swalmbergstraat. Foto: Jannes Mulder.

De katholieke begraafplaatsen
De katholieke begraafplaats van 1838 aan de Rust-en-Vredestraat hoek
Sophie-Redmondstraat werd in 1917 gesloten. Enkele grafzerken zijn toen naar de
huidige katholieke begraafplaats aan de Tourtonnelaan verhuisd. Deze alleroudste
zerken liggen nu enigszins verscholen bij de volledig afgesloten oorspronkelijke
ingang aan de Prinsessestraat recht tegenover de tegenwoordige ingang en aula (foto
4). Ouderen herinneren zich de doodshoofden met gekruiste beenderen aan de ingang
van de oorspronkelijke katholieke begraafplaats maar al te goed. Ook hoe je als kind
op je vinger moest bijten om aan de magische krachten van deze griezelige ingang
te ontkomen. Hodie Mihi Cras Tibi - Heden Ik Morgen Gij - moet boven de poort
hebben gestaan. Voorbij de lemmetjesbomen achterin lagen in ongewijde aarde
degenen die de hand aan zichzelf hadden geslagen. Deze kuilen heetten daarom baka
lemki of zure vruchten.
De huidige katholieke begraafplaats van 1917 is een ware dodenakker, waar nog
enkele palmen en de laatste twee van de zes mahoniebomen van 1917 de
uitgestrektheid van het terrein accentueren (foto 5). Het centraal gelegen hoge kruis
markeert de rustplaats van de paters en fraters. Vandaar tot aan de kreek, richting
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Tourtonnelaan, liggen de eerste klas zerken. Bijvoorbeeld het marmeren hoofdkussen,
gelegen op een zerk ter hoogte van het imposante monument ter herinnering aan de
liefdezusters van Tilburg. Direct achter dit monument ligt Mgr. Wulfingh, de oprichter
van het etablissement voor melaatsen Gerardus Majella van 1895. Zijn graf is in
2002 overgebracht van een kleine begraafplaats ‘over de brug’ van Majella, aan de
Van-Sommelsdijckse-Kreek. Aan de voet van de brug van de in 1963 gesloten
leprozerie,
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liggen nog marmeren restanten van zijn monumentale graf. Het systeem van begraven
naar klasse is omstreeks 1987 afgeschaft, evenals het begraven in ongewijde aarde.
Nog enkele oude graven van ‘goddelozen’ zijn vanaf het centrale kruis richting stad
ter rechterzijde te traceren onder de nog overgebleven mahoniebomen. Vanwege
ernstig gebrek aan ruimte - zelfs op de paden wordt nu begraven - dreigt binnenkort
sluiting van deze begraafplaats. Dit zal zo goed als zeker de ondergang van veel
interessant historisch materiaal betekenen.

5. Gevallen marmeren engel direct bij de ingang van Oud Vrede en Arbeid aan de van Sypensteijnstraat.
Foto: Jannes Mulder.

De Joodse begraafplaatsen
Van de Portugees-Braziliaanse (Sefardische) Joden die in 1664 uit Frans Guyana
vluchtten, trokken de meesten naar Jodensavanna. Tegen het einde van de zeventiende
eeuw telde de Joodse gemeenschap ongeveer zeshonderd leden. Ze bezat toen veertig
plantages, waarop negenduizend slaven werkten. De oudste graven zijn daarom in
het centrum van het plantagegebied te vinden, te Casipora en Jodensavanna. In de
loop van de achttiende eeuw groeide de gemeente door de komst van Asjkenazische
Joden uit Oost Europa. Deze vestigden zich als kooplieden te Paramaribo. Vanaf
1770 gingen veel plantages failliet en bijna alle Sefardisch-Joodse eigenaren trokken
wegnaar de Sociëteitsgrond aan de Kwattaweg. Rond 1830 waren van de 2547 blanke
inwoners van Suriname 1258 Joods, waarvan 1200 in de hoofdstad woonden. In
Paramaribo staan twee synagogen. De Portugees-Israëlitische van 1736, aan de
Heerenstraat, en de Hoogduits-Israëlitische van 1837, aan de Keizerstraat. De eerste
is met meer in functie. De synagoge aan de Keizerstraat, sinds 19326 pal naast de
moskee van de Surinaams-Islamitische Vereniging, is sinds de fusie van de Hoogduitsen de Portugees-Joodse Gemeenten in 1999 het huis van de enkele honderden leden
tellende liberale Israëlitische gemeente Suriname.
6

De oude houten moskee van 1932 is in de jaren 1980 vervangen door een imposant stenen
gebouw.
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De oude Hoogduitse Joodse begraafplaats van 1715 ligt aan de Kwattaweg even
voorbij de hoek van de Van-Idsingastraat, verscholen onder reusachtige bomen. Deze
begraafplaats valt nauwelijks op omdat ingang en omrastering ontbreken, de
grafstenen praktisch in het gras liggen en mensen er rondhangen alsof het terrein hun
achtertuin is. De begraafplaats is in 1892 gesloten. De meeste grafsymbolen zijn te
vinden tussen loge Concordia en wat over is van het centrale pad onder de enorme
kankantri. De omgehakte levensbomen, de
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zegenende handen van de kohen (priester), de Joodse jaartelling en vooral de bijbelse
taferelen zijn indrukwekkend (foto 6).

6. Grafsteen op de Hoogduitse Joodse begraafplaats van 1715 aan de Kwattaweg. Foto. Jannes Mulder.

Direct naast deze oude Hoogduitse begraafplaats op de hoek van de
Van-Idsingastraat lag de Portugees-Joodse begraafplaats, eveneens van 1715. Deze
begraafplaats is in 1959 geruimd. De ruim honderd kleine grafstenen en circa 400
grote loodzware grafstenen van twee bij een meter, verhuisden naar de overkant van
de Kwattaweg, naar de nog steeds in gebruik zijnde ‘nieuwe’ Portugees-Israëlitische
begraafplaats van 1868, op de hoek van de Nieuwe-Charlesburgweg. De stenen
hebben jaren hoog opgestapeld aan de achtergrens gelegen, in afwachting van
definitieve plaatsing. In 1984 werd een smalle strook van de begraafplaats grenzend
aan een perceel in de nabijheid van de Henriëttestraat verkocht en bleken de stapels
stenen in de weg te liggen. In 2002 zijn de stenen opnieuw verhuisd. Niet naar de
Portugese, wat voor de hand had gelegen, maar naar de Hoogduitse synagoge aan
de Keizerstraat. Dit besluit werd mede ingegeven door de fusie van beide gemeenten
in 1999. Ze zijn zorgvuldig in oost-west richting gerangschikt. Het hoofd in westelijke
richting, zodat als de dode opstaat, het gezicht naar Jeruzalem is gericht. De meeste
symbolen zijn te vinden in de eerste rij, het dichtst bij de straat, met puntgave taferelen
vol symboliek en details, zoals de dag- en nachtvleugel van de zandloper. De botten
afkomstig van de geruimde graven zijn niet met de stenen mee verhuisd, maar in
1959 op de Portugees-Israëlitische begraafplaats van 1868 herbegraven.
Naast de Lewensteinstraat, tegenover de Van-Idsingastraat aan de Kwattaweg,
ligt de begraafplaats van de Hoogduitsch-Israëlitische Gemeente van 1825. Het
gebouwtje bij de gesloten ingang is het zogenoemde metahier- of washuis. Het is
een grote begraafplaats en in 1943 werden al meer dan 1471 graven geteld, waarvan
372 van kinderen. De spierwitte vleugels en armen van de marmeren engel in het
centrum vallen op. Achterin ligt een strook wiedland in verband met de wettelijk
vereiste afstand van graven tot de daar aanwezige waterputten van omwonenden. De
meest interessante symbolen zijn te vinden rond genoemde engel en links tegen de
achtergrens rond het monument van een gedrapeerde urn met krans, anker en de
handen van twee nauwelijks te troosten geliefden. Andere symbolen zijn de
ramshoorn, vlinders en geknakte stelen. Opvallend is de beschadigde, maar nog
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steeds extravagant hoge, gepolijste rood granieten zuil met het beeld van een musicus
(Samson 1943: 3-4).
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7. Eén van de weinig overgebleven onbeschadigde klassiek Surinaams grafmonumenten. Gebouwd
van IJsselsteentjes en bestaande uit zes neuten die het bakstenen bed met grafsteen ondersteunen.
Foto. Jannes Mulder.

De ‘nieuwe’ Portugees-Israëlitische begraafplaats van 1868 ligt, vanuit de stad,
rechts aan de Kwattaweg, te Charlesburg. Oudere mensen spreken van Nassy's Rust,
omdat Mozes Cohen Nassy, secretaris van de Nederlandsch Portugeesch-Israëlitische
gemeente er als eerste op 3 maart 1868 werd begraven (Teroenga 1959). Vóór 1868
lag er de Hortus Surinamensis van het Genootschap ter Beoefening van de Natuurlijke
Historie van 1787. De begraafplaats maakt een sobere indruk, maar de schijn bedriegt.
Zo is er een stenen vliegtuig te zien met gebroken vleugel en een graf met fraaie
Delfts blauwe tegels, even naast het hoofdpad, rechts achterin. De houten palen met
omgekeerde harten verwijzen naar het Afrikaanse continent.7 Een mooier bewijs
voor de culturele integratie, ook na de dood, is nauwelijks denkbaar.
Grafzerken van de Portugese Sefardische Joden liggen meestal plat op de grond,
in tegenstelling tot de rechtop staande stenen van de Hoogduitse Asjkenazische Joden.
Dit onderscheid in liggende en staande stenen is hier niet van toepassing. De stenen
zijn van wit marmer, zwart graniet of leisteen en komen uit Europa. Op basis van de
fossielen in dit materiaal is vastgesteld dat het meeste marmer van Italiaanse bodem
is. Oude grafstenen werden in Amsterdam in het Hebreeuws beschreven. Later kreeg
het Nederlands de overhand. Soms is een bijbelcitaat opgenomen en een tekst met
lofuitingen over de overledene. Een groot aantal grafstenen is in een kader van
baksteenwerk gevat (foto 7). De massieve grafsteen vormt als het ware het deksel
van het baksteenwerk. De bakstenen komen uit Nederlandse steenbakkerijen en zijn
hier terechtgekomen als ballast voor de lege schepen uit Nederland. Bij de oudere
graven zijn veel baksteentjes meegenomen om ergens anders opnieuw te worden
gebruikt. De grafstenen komen daardoor uiteindelijk in het gras te liggen.

7

Volgens een informatiebord op Jodensavanna.
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Openbare begraafplaatsen
Van 's Lands kerkhof (Willem) Jacobus Rust is praktisch niets meer over. Het lag
vanaf de hoek van de Weidestraat en de Rust-en-Vredestraat tot ter hoogte van de
Burenstraat. In tegenstelling tot de vele kerkelijke begraafplaatsen is weinig bekend
van deze algemene begraafplaats.8 Wel is bekend dat in 1915 de kosten van begraven
op Willem Jacobus Rust vijf gulden bedroegen. Vergelijk dat met de zestig gulden
die men voor een plaats op de Oranjetuin moest neertellen. In stukken van 1826 komt
men ook nog de Savane tegen, waar burgers eveneens ‘goedkoop’ ten grave werden
gedragen.9 Volgens de wet van 1835 gaat het hierbij om behoeftige burgers die ‘niet
tot de Slavenstand behoorden’. Slaven konden via een speciale procedure apart op
's Lands kerkhof Kettyrust terecht. Het is onduidelijk of Kettyrust uit de wet van
1835 dezelfde plek is als de Militaire begraafplaats Kettys Rust van de kaart van
Arons van 1881, gelegen aan de Wanicastraat ter hoogte van Oud Lina's Rust.10 Als
we dan ook nog bedenken dat Kitty's Hof een andere naam was voor de oude algemene
begraafplaats Oranjetuin op de hoek Gravenstraat en Cultuurtuinlaan, dan is duidelijk
dat de vraag hoe en waar (ex-)slaven in de stad werden begraven, aandacht vraagt.
Nader onderzoek moet ook duidelijk maken wanneer in de 19e eeuw Jacobus Rust
is opgericht en of er een relatie bestaat met het vroegere executieveld aan de overzijde
van de Wanicastraat op die hoogte. Later moet om Jacobus Rust een omheining zijn
gekomen, want restanten van de bakstenen ingang liggen nu links van de oude ingang
aan de Weidestraat. Al sloot deze algemene begraafplaats in 1913 de hekken, sommige
bewakers willen daar anno 2005 nog steeds niet in de nachtelijke uren rondlopen.
De begraafplaats speciaal voor de armen, Pikin Tiki, aan de Van Sypesteijnlaan
herinneren de oudere inwoners van Paramaribo zich maar al te goed. Zij verhalen
over Starret die met zijn stootkar de dood gevonden landloper naar het lijkenhuis
aan de Van Sypesteijnlaan bracht. Hoe arm, onbekend of niet-kerkelijk de overledene
ook was, de sobere teraardebestelling met doodsbaar en zwart kleed moet iedere keer
weer respectvol hebben plaatsgevonden. Daarvoor zorgden generaties kuilgravers,
die precies wisten waar de nieuwe kuil moest komen. Ten minste vijf voet diep met
controle daarop van een agent. De hoofdkuilgraver zorgde ervoor dat een eenvoudig
gespijkerde kist van Hennep werd aangemeten. De ‘krankzinnige’ zonder een cent
uit de inrichting op Wolfenbuttel, had eveneens recht op een dergelijk platte kist

8

9

10

In de 17e eeuw zouden op ‘honderd schreden van de Oude Oranjetuin’ bij de huidige
Klipstenenstraat minder draagkrachtige burgers te ruste zijn gelegd (Reteig 1988). Wellicht
is dit de oudste ‘armen’ begraafplaats.
Met deze Savane wordt waarschijnlijk het savannegebied bedoeld, een weidegebied ten
westen van de Wanicastraat. De Gouvernements-Bladen (GB) zijn met enige moeite in het
's Lands Archief te vinden en de relevante nummers inclusief jaartallen zijn 6 van 1826, 1
van 1891, 46 van 1912, 74 van 1915, 117 van 1926, 119 van 1956 en 121 van 1966.
‘Op de fortress’ aan de voet van fort Zeelandia ligt een militair graf en zo goed als zeker
moet daar een militaire begraafplaats zijn geweest.
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van het Gouvernement. Afgezette botten en operatiemateriaal uit 's Lands Hospitaal
werden geregistreerd en in kleine houten kisten begraven. De levenloos geboren of
vlak na de geboorte gestorven zuigelingen lagen apart. Ook toen al kwam het voor
dat de grafdelver per ongeluk delen van een oud skeler tegenkwam. In zo'n situatie
werden de gevonden restanten in een aparte nis of moeko in de zijwand van de nieuwe
kuil bijgezet,11 in feite dus respectvol op locatie herbegraven.
De wijze van teraardebestelling hing af van ras en geloof. Hoe armlastig ook,
steeds waren het zes dragers die de houten kist op de doodsbaar vervoerden (Djogo
1960). De ‘trein’ trok van sterfhuis naar kuil met de ‘van Landswege aangestelde
bedienaar der begrafenissen’ of de hoofdkuilgraver voorop en de bezoekers
erachteraan. Soms nam een geestelijke of een kapitein het woord. In het geval iemand
kind noch kraai had, hield één der gravers een toespraakje. Altijd klonk een lied. Op
verzoek van een nabestaande stak iemand - in overeenstemming met de traditie in
het binnenland - een stekje van een croton in de grond, als uitgroeiend en duurzaam
gedenkteken. ‘Na den afloop van dit alles worde met den meesten spoed een wit
paaltje op het graf gesteld, op hetwelk het nummer van het graf in het zwart moet
worden uitgedrukt’ aldus de begrafeniswet van 1835. Deze zogenoemde pikin tiki
(letterlijk: kleine stokken) gaven aan wie er volgens de boeken lag. Medio 1971 werd
paalnummer 4200 en eind 1983 paalnummer 8900 uitgeschreven. Van deze duizenden
pikin tiki is niets terug te vinden. Houten palen verbranden of vergaan en de crotons
van toen zijn overwoekerd.
Een andere algemene begraafplaats van het gouvernement was Veldrust, met de
ingang aan de Sophie-Redmondstraat. In de volksmond bekend als Lanti Ber'pe of
Beripe (letterlijk: 's Lands begraafplaats). Daar lagen de niet-kerkelijke burgers die
zich een grafsteen konden veroorloven. Een enkele keer was de uitvaart groots van
opzet. Bijvoorbeeld als het een sterfgeval van een katholiek betrof die de laatste
sacramenten had moeten ontberen. Liever met grafsteen voorin op de algemene
begraafplaats Veldrust aan de Sophie-Redmondstraat liggen, dan gediscrimineerd
ergens in een hoek van de rooms katholieke begraafplaats. Circa vijf grafmonumenten
van families die bewust kozen voor de algemene begraafplaats Veldrust, zijn nog te
vinden. Tussen zoete patatten en maïs blijkt de oudste van 1915 en de meest recente
van 1985. Een historisch opmerkelijk gedenkteken is van Raedt van Oldenbarneveld,
in 1942 koelbloedig op fort Zeelandia vermoord. Tijdens de binnenlandse oorlog
van 1986-1992 vonden illegale begravingen op Veldrust plaats.12
Rusthof aan de Coppenamestraat is de jongste openbare begraafplaats. Opgericht
in 1962 en zeer onlangs vanwege gebrek aan ruimte gesloten. De nabij gelegen Sarwa
Oeday van de Hindostaanse gemeenschap en René's Hof van

11
12

Mondelinge mededeling van twee apart geïnterviewde grafdelvers.
Mondelinge mededeling van de tegenover de begraafplaats wonende ambtenaar.
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de Foresters vangen het gemis nu tijdelijk op. Rusthof valt op door het
indrukwekkende monument voor de vliegramp bij Zanderij van 1989, van de
kunstenaar John Djojo, waarop een In Memoriam, gedateerd 7 juni 1990, staat
gebeiteld: ‘Gelijk een hinde die naar water beken smacht, zo smacht mijn ziel naar
U, O God. Niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt, broeders en zusters.’ De
omgeving van dit gedenkteken ziet er verzorgd uit. De kelders zijn van binnen
betegeld en er liggen grafmonumenten van kostbaar graniet. Ook goed onderhouden
is de intieme begraafplaats van de Bahá'í gemeenschap. Achterin vinden we helaas
toch het treurniswekkende beeld van verregaande verwaarlozing.

Huidige situatie
In Commewijne, het gebied aan de overkant van de Surinamerivier direct tegenover
Paramaribo, liggen achterop erven of diep in het bos de meest indrukwekkende
grafstenen van plantagehouders. Zolang de stenen verborgen liggen, is van een
dreigend verlies van déze stenen geen sprake. Voor grafstenen in Paramaribo geldt
hetzelfde. Tussen de Braziliaanse bijen en de slangen liggen ze veilig. De bedreiging
van het erfgoed begint met het jaarlijkse ritueel van ingehuurde gedetineerden. Zij
kappen de wilde papaja's, houwen het onkruid en geven Oranjetuin en Oud Lina's
Rust een incidentele schoonmaakbeurt. Maar terwijl de gedetineerden bezig zijn,
hernemen zwervers ‘hun schoongemaakte tuin’ en de volgende ronde van langzame
destructie begint. Een gave marmeren plaat levert omgekeerd als tafelblad
tegenwoordig veel op. Wij hebben de situatie vergeleken met die welke Temminck
Groll in 1976 aantrof, en onze inschatting is dat de Oranjetuin voor de genealogie
informatief blijft, maar voor historisch geïnteresseerden bijna niet meer. Hij dreigt
gelijk te krijgen want ‘Iets wat [van het oudste stadsdeel] waarde heeft, wat
onvervangbaar is moet worden beheerd, anders verbrokkelt het, valt het uit elkaar
en is het “op” vóór men zich dat goed realiseert’ (Temminck Groll 1976). Naar ons
inzicht moet er iets gebeuren, willen toekomstige generaties nog iets van historische
waarde aantreffen. Maar serieuze aandacht en geld voor de openbaarstelling van
interessante grafstenen ten behoeve van huidige en toekomstige generaties zal, gezien
het vele erfgoed dat al om aandacht vraagt, er zo goed als zeker niet komen. Het is
daarom een uitdaging naar andere wegen te zoeken om hetzelfde doel te bereiken:
bescherming van het bedreigde funeraire erfgoed.

Suggesties
De openbaarstelling van bedreigde grafstenen willen wij bereiken door de huidige
begraafplaatsen structureel aan te pakken. Hoe nieuw economisch leven in oude
historisch interessante dodenakkers te blazen? Dit kan door het ruimen van individuele
graven na tien jaar mogelijk te maken. Regelmatig ruimen van individuele graven
voorkomt dat het terrein letterlijk dichtslibt. Dus complete sluiting voorkomen, want
sluiting betekent dat na het verstrijken

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

274
van de wettelijke termijn van dertig jaar er gebouwen en woonhuizen komen. Ten
aanzien van de Oranjetuin moet er zo spoedig mogelijk een urnentuin of columbarium
komen, zodat er weer geld in het laatje komt. Dus dit economisch dode kerkhof
revitaliseren zodat er weer een bron van inkomsten ontstaat waarmee de stenen muur
van 1756, de beide ijzeren hekken en de paden kunnen worden hersteld en dus gewenst
bezoek weer mogelijk is. De achteruitgang van het funeraire erfgoed wordt daarmee
een halt toegeroepen. Zal wijziging van de oude begrafeniswet lukken en zullen
beheerders na verkregen toestemming van de nabestaanden tot ruiming van individuele
graven overgaan? Wij menen een beginnende omslag te mogen waarnemen. Marius
Rust heeft in 2004 een nieuwe indrukwekkend solide omheining gekregen en bij het
crematorium zijn onlangs de eerste speciale graven voor urnen gebouwd. Voor het
oude Pikin Tiki bestaan zelfs plannen voor een bovengrondse gravengalerij van twee
hoog zoals die op Curaçao te zien zijn. De Tuinen des Doods tot Tuinen des Levens
ombouwen, waar mensen kunnen wandelen en hun dierbaren kunnen bezoeken. Zo'n
walk-in kennen we in Paramaribo nog niet. Maar het model van revitaliseren zoals
door ons voor de bedreigde begraafplaatsen voorgesteld, is eerder toegepast. De
Portugees-Israëlitische synagoge van 1736 aan de Heerenstraat is met respect voor
het oude gebouw omgebouwd tot Internet walk-in. Als de economische nood hoog
is, blijken velen in Suriname creatief te zijn. Wij hebben dus goede hoop.
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Rénie van der Putte
Surinaamse ‘weglopers’ van de jaren 1767-1802
Inleiding
In de jaren zestig van de achttiende eeuw verplichtte het Surinaamse Hof van Politie
de Surinaamse planters aangifte te doen van zoals zij dat in die tijd noemden, ‘de
geabsenteerde en geretourneerde slaven’ van hun plantage. Dat moesten zij doen bij
de ‘burgherkapitein van hun divisie’, de hoogste gezagsdrager van een bepaald
district. De burgerkapiteins waren onder andere verantwoordelijk voor de politietaken.
Zij moesten de lijsten van de ‘geabsenteerde en geretourneerde slaven’ eens in de
drie maanden naar het Hof van Politie in Paramaribo sturen, dat op zijn beurt de
rapporten van alle acht divisies bundelde en naar Nederland verstuurde.1
De wijze waarop de planters de informatie op schrift aanleverde, verschilde per
divisie en per opvolgende burgerkapitein. De rapporten bevatten daardoor niet steeds
gelijke informatie. Wat in elk geval wél altijd werd vermeld is de naam van de
betreffende plantage, het aantal ‘weglopers’ en de datum van de aangifte. Afhankelijk
van de burgerkapitein (en mogelijk van degene die de aangifte kwam doen) werden
daarbij al dan niet de volgende gegevens genoteerd: de naam en het geslacht van de
‘wegloper’ en de leeftijdsgroep,2 brandmerk, functie op plantage (ambachts-, of
veldslaaf et cetera), of de slaaf afkomstig was uit Afrika (met vaak een etnische
achtergrond) of een in Suriname geboren Creool, Mulat of Indiaan. Wanneer er
meldingen waren van geretourneerde slaven dan stond daar soms een datum bij, maar
in veel gevallen stond er slechts dat er een of meer slaven waren teruggekeerd (en
menigmaal vervolgens ‘afgezonden’ naar Paramaribo voor berechting). De plicht
om over ‘weggelopen’ te rapporteren, werd in 1802 afgeschaft. Dankzij de hierboven
beschreven registratie beschikken we over aantallen en namen van geabsenteerde en
teruggekomen slaven over de periode van 1767 tot 1802. De toegankelijkheid en
kwaliteit van de documenten van het Hof van Politie leverde wel problemen op. Niet
elke burgerkapitein was trouw in het schrijven van de driemaandelijkse rapporten
voor het Hof in Paramaribo. Regelmatig staan er in de verzamelde documenten van
het Hof opmerkingen als: ‘van de Para divisie geen rapport ontvangen’ of ‘wederom
geen meldingen uit de

1

2

Deze rapporten zijn te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag, zowel in het archief
Sociëteit van Suriname (toegangscode 1.05.03), als in het Oud-Archief Suriname; Hof van
Politie en Criminele Justitie (toegangscode: 1.05.10.02).
Dat wi zeggen dat er apart melding gemaakt werd als het een baby, kind, meisje of jongen
betrof.
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divisie Thorarica’ en er zijn zelfs irritaties leesbaar over de laksheid van bepaalde
burgerkapiteins. De rapporten zijn derhalve niet volledig en de data die eruit
tevoorschijn komen kunnen dus niet als absoluut worden aangenomen. Het tweede
probleem betreft de leesbaarheid van de documenten. Sommige handschriften zijn
onleesbaar en her en der hebben watervlekken de inkt uitgewist. Tot slot ontkomt
een onderzoeker bij dergelijk archiefonderzoek niet aan het interpreteren van de data.
Dit wordt uiteraard beïnvloed door de beschikbaarheid en kwaliteit van de beschikbare
data. Ondanks deze onzuiverheden zijn er uit de rapporten van de burgerkapiteins
interessante data naar voren gekomen.

De ‘weglopers’ en terugkomers
Ook Van Alphen (1993) heeft onderzoek gedaan naar Surinaamse ‘weglopers’ in
dezelfde periode. Zijn historische afstudeerscriptie bevat een uitgebreide kwantitatieve
analyse van het archiefmateriaal. De nadruk van dit artikel zal anders zijn. Als
taalkundige ben ik meer geïnteresseerd in de Afrikaanse herkomst van de ‘weglopers’
en hun moedertalen. In de periode 1767-1802 staan in de archieven 3.415 gevallen
van marronage gemeld hij de burgerkapiteins, waarbij in zijn totaliteit 6.228
‘weglopers’ waren betrokken. Bij 158 meldingen valt niet te achterhalen waar zij
vandaan kwamen. De resterende 3.257 aangiftes laten zien dat de Marrons van een
groot aantal plantages (532) afkomstig waren van, wegliepen van een commandopost
of tijdens de bosexpedities de benen namen. In één document wordt vermeld dat een
meisje weggelopen was van het etablissement ‘De beproefde Vriendschap’, mogelijk
een herberg of café annex bordeel in Paramaribo. Verder wordt de steenfabriek op
Courcabo éénmaal met name genoemd. Het totale aantal ‘weglopers’ in de jaren
1767-1802 bedraagt dus 6.228 (zie tabel 1). Het overgrote deel (5.971) vertrok van
de plantage waar zij werkten, een klein deel (255 slaven) deserteerde.
Van de 6.228 ‘weglopers’ zijn er in dezelfde periode 3.074 teruggekeerd. Daarnaast
waren er bij ‘terugkeer’ vijftien vluchtelingen niet meer in leven omdat zij in het
moeras of in een rivier waren verdronken of tijdens de expedities die gehouden
werden om Marrons op te sporen, waren doodgeschoten. In totaal is 49,6% van het
aantal ‘weglopers’ teruggekomen en dit betekent dat een kleine meerderheid, namelijk
50,4%, definitief is weggebleven. Het netto aantal ‘weglopers’ in de periode van
1767-1802 bedraagt dus welgeteld 3.139 mensen.

Tabel 1: Weggelopen, geretourneerde en weggebleven slaven (1767-1802)
Totaal aantal weglopers

6.228

100%

Totaal aantal
3.089
gerotourneerden (incl. 15
doden)

49,6%

Netto aantal weglopers /
wegblijvers

50,4%

3.139

Bron: Van der Putte 2002
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Tabel 2: Grootte van de groepen weglopers
Groepsgrootte
38

Aantal aangiftes
2

Totaal
96

%
1,5

27

1

27

0,4

17

1

17

0,3

16

2

32

0,5

15

2

30

0.5

14

2

28

0,4

13

3

39

0,6

12

7

94

1,5

11

2

22

0,3

10

7

70

1,1

9

13

117

1,9

8

15

120

1,9

7

28

196

3,2

6

33

198

3,2

5

68

340

5,5

4

132

528

8,5

3

282

846

13,6

2

654

1308

21

1

2118

2118

34

6228

100%

Totaal

Bron: Van der Putte (ongepubliceerd) / Nationaal Archief
Het gemiddelde aantal ‘weglopers’ in het onderzochte tijdsbestek van 36 jaar,
bedraagt 173 per jaar. Hoogbergen (1990: 71) schrijft dat er jaarlijks gemiddeld
tweehonderd vijftig Marrons waren van wie ongeveer 65% vrijwillig (!) terugkeerde
en 35% definitief wegbleef. Uit de geraadpleegde archiefdocumenten komt een
andere verhouding naar voren. Hoewel het jaarlijks aantal ‘weglopers’ minder is
(namelijk 173), is het netto aantal wegblijvers (87,2 per jaar) beduidend hoger.
Hoewel het getalsmatig niet veel hoger is - 87,2 regen 83,3 van Hoogbergen -, is er
percentueel gezien wel een groot verschil: bijna 50% tegen 35%. Bovendien blijkt
uit mijn gegevens niet dat 49,6% vrijwillig teruggekeerd was; hoewel een aantal van
de ‘weglopers’ op eigen initiatief naar hun plantages terug was gegaan, werd een
aanzienlijk deel gevangen tijdens bospatrouilles en mogelijk zelfs door reeds
gepacificeerde groepen Marrons aan de expeditieleiders overgedragen. Het verschil
tussen de cijfers van Hoogbergen en mij is deels te verklaren doordat Hoogbergen
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in zijn cijfers enkel de ‘individuele’ ‘weglopers’ telde uit de lijsten van de
burgerkapiteins en geen gegevens uit andere archiefstukken meenam: massale desertie
dus niet meetelde, noch de slaven die na overvallen met de Marrons meegingen.
Verder nam hij een steekproef, terwijl ik alles geteld heb.
Tientallen ‘teruggekeerde’ slaven werden vervolgens ‘afgezonden’ naar Para-
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Tabel 3: Weglopers naar geslacht en leeftijdsgroep
Geslacht + leeftijdsgroep aantal
Volwassen mannen
5028

%
80,7

Volwassen vrouwen

503

8,1

Jongens (incl. 3
‘jongemannen’)

92

1,5

Meisjes (incl. 1
‘huijsmeijd’)

42

0,7

Kinderen (geslacht
onbekend)

9

0,1

Onbekend

554

8,9

Totaal

6228

100%

Bron: Van der Putte 2002
maribo voor straf, hetgeen in de praktijk niet zelden zware verminking of de
doodstraf impliceerde. Tabel 2 bevestigt dat de meeste slaven alleen of in kleine
groepen van 2-5 personen de bossen invluchtten (zie Hoogbergen 1990). De cijfers
van 1767-1802 laten zien dat 34% van de Marrons alleen wegliep. Nog eens 21%
van de ‘weglopers’ blijkt in tweetallen te zijn gevlucht. Verder is ruim 28% in groepjes
van 3, 4 of 5 vertrokken. 118 Aangiftes betreffen groepen groter dan 5 personen.
Vooral de drie meldingen van de groepsgewijze vlucht van 38 en 27 vluchtelingen
in één keer vallen hierbij op. Op 22 december 1767 liepen van plantage Rietwijk
achttien mannen en twintig vrouwen weg en op 1 augustus 1793 bleken van Berlijn
twintig mannen en achttien vrouwen verdwenen te zijn. Zij kwamen echter na vier
dagen al weer terug op hun plantage. En sinds 12 december 1798 ontbraken er op
plantage Vreeland negentien mannen en acht vrouwen.

Geslacht, leeftijdsgroep en sociale typering van de ‘weglopers’
In de rapporten werd vaak (soms expliciet, soms impliciet) aangegeven of de
verdwenen personen mannen of vrouwen, jongens of meisjes waren en of er een kind
of zuigeling3 meegenomen was. Op basis van deze informatie zijn de 6.228
‘weglopers’ in tabel 3 onderverdeeld naar geslacht en leeftijdsgroep. De aanduiding
‘leeftijdsgroep’ slaat op het wel of niet volwassen zijn. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat iemand van rond de dertien jaar als volwassenen werd beschouwd. Niet
geheel inzichtelijk zijn dan de benamingen ‘jongeman’, ‘meijd’ en ‘huismeijd’. In
de tabel staan zij als niet-volwassenen genoteerd.
Uit tabel 3 valt af te lezen dat het vooral mannen waren die wegliepen. Ruim
tachtig procent van de weggelopen slaven was man. Wanneer we echter aannemen
3

Van kinderen en zuigelingen is doorgaans niet bekend of zij van het vrouwelijk of mannelijk
geslacht waren.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

dat van de ‘onbekenden’ ook tachtig procent man was, of wanneer je de onbekenden
buiten beschouwen laat, dan wordt het percentage gevluchte
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Tabel 4: Bozal / niet bozal
Typering
Neger

Aantal
4.066

%
89,6%

Nieuwe neger

312

6,9%

Oude neger

49

1,1%

Sout water
neger

43

0.9%

Vrije ‘neger’

3

0,06%

Creool

48

1,1%

Mulat

8

0,2%

Indiaan

2

0,05%

Portugese neger 1

0,02%

‘Uijtlander’

3

0,06%

Totaal

4535

100%

Aantal bozal

% bozal

4.473

98,6%

Aantal niet
bozal +
onbekend

% niet bozal

62

1,4%

4535

100%

Bron: Van der Putte 2002
mannen zelfs bijna 88%. Met het percentage jongens erbij blijkt dat rond de
negentig procent van de Marrons van het mannelijk geslacht is. Acht à negen procent
van de ‘weglopers’ behoorde zeker tot het vrouwelijk geslacht (meisjes meegerekend).
Wanneer ook hier de verhouding ‘onbekenden’ mee wordt geteld, komt hun aandeel
op 9,5%. Een deel van deze vrouwen en meisjes werd, volgens de gegevens in de
rapporten, geroofd door de Bosnegers tijdens overvallen op de plantages.
Van 4.536 ‘weglopers’ (dit is 72,8%) werd in de rapporten ook nog een sociale
typering gegeven. Met ‘sociale typering’ wordt bedoeld of zij slaaf of vrij waren, of
ze tot de groep van de in Afrika geboren negers behoorden (die ‘zoutwaterneger’ of
‘bozals’ genoemd werden; ik zal de laatste term gebruiken), of tot de Creolen (in
Suriname geboren slaven), mulatten en anderen die in Suriname waren geboren. De
sociale typering en de verhouding tussen de groepen bozal - niet bozal is weergegeven
in tabel 4.
Uit deze tabel blijkt dat de bozals veruit het best zijn vertegenwoordigd in de groep
‘weglopers’: meer dan 98% van deze mensen was in Afrika geboren. Over hen werd
in de rapporten in de meeste gevallen kortweg de typering ‘neeger’ of ‘neegerin’
neergeschreven. Naast deze meer dan vierduizend mannelijke en vrouwelijke ‘gewone’
negers waren er 49 ‘oude negers’ die al langere tijd in de kolonie verbleven. Heel
soms is de toevoeging in het rapport dat dit enige jaren betrof maar meestal stond er
niets. Iets dergelijks geldt ook voor de 48 ‘nieuwe neegers’ en 43 ‘sout water neegers’;
zij waren kort in Suriname maar nergens werd de duur van hun verblijf vermeld. De
enige toevoeging die enkelen van hen kregen was: ‘zijnde nieuwe negers die de taal
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nog oamagtig zijn’ of ‘de neger Engelsche Taal nog niet magtig’. Zó kort waren zij
dus in Suriname!
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Tabel 5: Geslacht en leeftijdsgroep versus sociale typering
Leeftijd +
geslacht
Typering
Neger

Volwassenen Jongens

Meisjes

Kinderen

Totaal

4007

43

16

-

4.066

Nieuwe
neger

310

2

-

-

312

Oude neger 49

-

-

-

49

Sout water
neger

-

-

-

43

Vrije ‘neger’ 2

-

1

-

3

Creool

37

3

8

-

48

Mulat

5

2

1

-

8

Indiaan

1

1

-

-

2

Portugeese
neger

1

-

-

-

1

‘Uijtlander’ 3

-

-

-

3

Totaal

4458

51

26

-

4535

Onbekend

-

41

16

9

66

Totaal

4458

92

42

9

4601

43

Bron: Van der Putte 2002
Opvallend bij de bozals zijn vooral drie vrije negers. Blijkbaar moest ook een
‘vrije’ neger nog stiekem vertrekken. Eén van hen was een meisje, dat misschien op
haar oude plantage (La Bonne Amitié) was blijven wonen en mogelijk door de
Bosnegers tijdens een overval op de plantage was meegenomen.
Slechts 1,4% van de ‘weglopers’ was in Suriname geboren. Dit betreft achtenveertig
Creolen, acht Mulatten en twee Indianen. Een enkeling was van elders afkomstig;
zo worden er drie ‘uijtlanders’ als afwezig aangegeven. Het is niet bekend waar deze
buitenlanders vandaan kwamen. Ook een Portugese neger - mogelijk een nazaat van
een uit Brazilië afkomstige slaaf of misschien van een Joodse plantage aangekocht
- is bij de niet-bozals onder ‘afkomst bekend’ meegeteld.
In tabel 5, een verder uitwerking van tabel 4, zijn de sociale typeringen afgezet
tegen leeftijdsgroep en geslacht. Het laat overduidelijk zien dat de meeste ‘weglopers’
volwassen Afrikanen waren. Uit tabel 3 kon al worden afgeleid dat van alle
volwassenen 87,9% man was en 8,8% vrouw (in beide gevallen inclusief het
doorberekende aantal ‘onbekende’ mannen en vrouwen).
We kunnen dus concluderen dat de overgrote meerderheid van de ‘weglopers’
werd gevormd door volwassen mannelijke Afrikanen, namelijk bijna 4.000 van de
in tabel 5 genoemde 4.601 personen. De ondervertegenwoordiging van Creolen onder
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de ‘weglopers’ hangt samen met hun binding aan de plantage en de familierelaties
die hier inmiddels waren ontstaan hetgeen hun animo om te vluchten geringer maakte.
Bij de zoutwaternegers of bozals waren van binding aan en familierelaties op de
plantages geen sprake. Overigens was
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Tabel 6: Weglopers naar functie/beroep
Functie/beroepAantal
weglopers

%

Timmerman 21
Metselaar

10

%

16,8

Aantal
Netto
terugkomers aantal
weglopers
7
14

8

10

0

0

7

13,2

5

9,4

4

7,5

26,4

Veldwerker 7

5,6

Commandoneger 6

4,8

Huisslaaf /
-meijd

4

3,2

Officier

4

3,2

2

2

3,8

(Oude)
Boegslaaf

4

3,2

1

3

5,6

‘Bekwaamde 4
creolen’

3,2

4

7,5

Kuijper

3

2,4

3

5,6

Kostwagter 3

2,4

1

2

3,8

Delver

3

2,4

1

2

3,8

Schutter

2

1,6

2

3,8

Suijkerkooker 2

1,6

1

1,9

Kok /
kokshulp

2

1,6

2

3,8

Voetebooy

1

0,8

0

0

Vleeshouwer 1

0,8

1

1,9

Bastiaan
(Basya)

1

0,8

0

0

Smelter

1

0,8

1

1,9

‘Gitz bij
1
boscommando’

0,8

1

0

0

Totaal

100%

27

53

100%

80

1

1

1
1

Bron: Van der Putte (ongepubliceerd) / Nationaal Archief
ook in de tweede helft van de 18e eeuw het merendeel van de slaven in Suriname
nog in Afrika geboren.
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Positie en functie
Op de plantages hadden de slaven verschillende posities en taken. De slavengroep
werd aangevoerd door de basya, ook wel ‘swartofficier’ of ‘bastiaan’ genoemd; hij
was als plantageopzichter verantwoordelijk voor het geleverde werk van de veld- en
ambachtsslaven. De basya, meestal een Creool of een persoon die al langer op de
plantage woonde, was de intermediair tussen de blanken en de slaven (zie Van
Stipriaan 1993: 276-283). Hij stond het hoogst op de sociale ladder van de slaven.
Arends (2001) schrijft dat ongeveer twee procent van de slaven deze functie had. Na
de basya kwamen de ambachtsslaven, vaak Creolen, Mulatten of handige negers, en
vervolgens de huisslaven. Zij vormden respectievelijk tien en vier procent van de
slavenbevolking. Het overgrote deel van de slaven was echter veldarbeider. Zij waren
meestal ‘nieuwe’ negers die net uit Afrika gekomen waren. Tot slot waren er op de
plantages ‘onwerkbare slaven’ of ‘malinkers’ aanwezig: ouderen, zieken,
gehandicapten en jonge kinderen.
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In de rapporten van de burgerkapiteins wordt van 79 ‘weglopers’ (dit is 1,26% van
het totale aantal) vermeld welke functie zij hadden (zie tabel 6).4
De groep ambachtsslaven is het best vertegenwoordigd. Zij vormen namelijk zestig
procent van de totale groep mensen van wie de functies bekend zijn. De timmerlieden,
negentien ‘timmernegers’, één timmerhulp en één ‘opperst timmerman’ vormen
verreweg de grootste groep, zelfs na terugkeer van zeven van hen. Ze worden gevolgd
door tien metselaars, die in twee groepen van de plantages Saxen en Siparipabo zijn
weggelopen. Ze zijn allen opgepakt en teruggebracht naar hun plantages. De
‘bekwaamde Creolen’ zijn als ambachtslieden meegeteld. De commandonegers,
schutters, officieren en de ‘gitz’ zijn deserteurs van de commandoposten en de
bospatrouilles. In de huizen van plantagedirecteuren werkten zeven mensen: de vier
huisslaven, de voeteboy (loopjongen) en de twee koks. Onder hen is het enige meisje,
de ‘huismeijd’. De voeteboy (loopjongen) is de jonge Indiaan uit tabel 5.
Opvallend is de bastiaan die wordt gemeld als geabsenteerd. Dit verrassend daar
iemand die deze positie verworven had een relatief ‘goed leven’ kon leiden. Maar
hij bleef slaaf en moest bovendien andere slaven al dan niet met geweld aansturen.
Reden genoeg om een kansje te wagen de vrijheid te zoeken, hetgeen overigens
gezien zijn terugkeer niet gelukt is. Dan zijn er de vier ‘oude boegslaven’. Of voor
de laatste groep geldt dat ‘oud’ betekent dat zij vroeger als boegslaaf hadden gewerkt
of dat zij op hoge leeftijd waren is niet bekend. Duidelijk is wel dat zij op de boten
hebben gewerkt en dat het noemen van dit kenmerk van belang werd geacht.
Tot slot worden er zeven veldslaven geteld. Op een totaal van tachtig is dit erg
weinig omdat 25-60% van de slaven op het veld werkte (Arends 2001). In de
archieven worden overigens ook vier weggelopen malinkers gemeld. Zij behoren tot
de groep van niet arbeidzame slaven - tenzij met de term ‘malinker’ op hun afkomst
wordt gedoeld (zie hiervoor de volgende paragraaf over de etniciteit van de
‘weglopers’). Mochten ze dit kenmerk hebben meegekregen vanwege hun
arbeidsongeschiktheid dan is het juist ze hier apart te noemen om het plaatje van de
sociaal-economische posities te completeren. Zij zijn natuurlijk niet meegenomen
in tabel 5 met functies.

Etniciteit en moedertalen
De documenten van de burgerkapiteins geven ook enige informatie over de herkomst
van de ‘weglopers’. In tabel 4 is reeds aangegeven dat van alle ‘weglopers’ van wie
de sociale typering bekend is er 4.473 in Afrika geboren zijn. Van een klein deel van
hen is hun Afrikaanse herkomst bekend en tot welk volk zij gerekend werden. Op
basis van deze gegevens kan ook herleid worden wat hun moedertalen waren. In
tabel 7 zijn de herkomstgebieden en het aantal Marrons dat daar vandaan kwam op
een rij gezet.

4

Eén persoon beheerst 2 vaardigheden: hij is ‘timmerneger en kuyper’. Hij is dubbel geteld.
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Tabel 7: Weglopers naar etniciteit/afkomst en geslacht/leeftijd
Geslacht/ VolwassenVolwassenJongen
leeftijd man
vrouw
Etniciteit/
afkomst
Luango 60
7
2
+
Angola

Meisje

Kind

OnbekendTotaal

-

-

7

76

Cormantijn 11

2

-

-

-

-

13

Kangae 6
(Gangoa)

-

-

-

-

-

6

Malinkernegers 4

-

-

-

-

-

4

Abo

3

-

-

-

-

-

3

Wamwie 1

-

-

-

-

-

1

Brazilie 1

-

-

-

-

-

1

Jdhu

1

-

-

-

-

-

1

Calbaeker -

-

-

1

-

-

1

Best
1
(2
Louango
/
1 Sokko)

1

-

-

1

-

3

Totaal

10

2

1

1

7

109

88

Bron: Van der Putte 2002
Van 109 ‘weglopers’ - dit is 1,75% van alle gemelde ‘weglopers’ - is de afkomst
/ etniciteit opgegeven.5 De meesten, meer dan 71%, zijn afkomstig uit het
Luaugogebied, de streken aan de zuidwestkust van Afrika, vanaf de Kameroenrivier
tot en met Angola. Zij zijn van huis uit sprekers van de Bantutalen, in het bijzonder
KiKongo en KiMbundu. Dan volgen de Cormantijnen die met bijna 12% op de
tweede plaats staan. Zij vormen eigenlijk een groep van diverse volkeren van de
Goudkust (Ghana en aangrenzende landen) met twee overeenkomsten: ze zijn allemaal
bij fort Kormantin aan boord gegaan van een slavenschip en hun talen behoren alle
tot de Kwa-talen.
Ruim vijf procent van de ‘weglopers’ behoort tot het volk van de Kangoes
(Gangoa/Gangu/Gango). Zij woonden in de landen aan de Gambiakust (van Senegal
tot Sierra Leone) en spraken Mande-talen. Hetzelfde geldt voor de Malinkernegers,
5

Bij twee aangiftes in de rapporten is ook de etniciteit van de weglopers vermeld (namelijk
Louango en Abo) maar helaas was niet te lezen om hoeveel mensen het ging. Hoewel we er
van uit kunnen gaan dat het in beide gevallen ten minste 1 persoon betrof, zijn deze meldingen
niet meegenomen in tabel 7.
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mits hiermee de leden van de Maninke- of Malinke-stam werden bedoeld en niet de
arbeidsongeschikte slaven. Als hier inderdaad de afkomst van de mensen wordt
bedoeld, dan waren ook zij afkomstig van de Gambiakust en spraken zo goed als
zeker de Mande-taal Maninke (ook wel Malinke genaamd).
De Abo's, afkomstig uit Noord-Kameroen en sprekers van de gelijknamige taal
Abo (een Bantu-taal), maken een kleine drie procent uit van de ‘weglopers’. Van de
overigen is er slechts één per volk genoemd; zij maken elk minder dan één procent
uit van de ‘weglopers’. Toch dient bij deze groep een aantal opmerkingen te worden
gemaakt. De Wamwie (of Wanwie) komen van de
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Goudkust en spreken een taal uit het Gbe-cluster (onderdeel van de Kwagroep). De
Sokko's waren vermoedelijk nomaden die zich bewogen in het gebied tussen Senegal
en Sierra Leone (Van der Putte 2002). De in deze streken gesproken talen zijn
respectievelijk afkomstig uit de Mande-groep en de groep van Atlantische talen. Tot
welke taal de Sokko uit tabel 7 exact gerekend moeten worden is daardoor niet
duidelijk.
Brazilië als herkomstland betreft de Portugese neger uit de tabellen 4 en 5. Het
meest waarschijnlijk is dat hij uit Brazilië afkomstig is (en daarvoor misschien uit
Afrika). Het kan zijn dat hij een vorm van Braziliaans/Portugees sprak. De ‘Jdhu’ is
een aanduiding voor Ouidah of Whydah, een van de Slavenkust afkomstige
Gbe-spreker. Tot slot is er de ‘Calbaeker’. Wellicht dat daarmee een Calabari wordt
bedoeld. Als dat zo is, dan was de moedertaal van deze persoon Ijo (behorende tot
de groep Ijoid-talen). Het is ook mogelijk dater een Karboeger mee aangeduid werd;
in dat geval sprak deze persoon de indianentaal Kari'na.6
Arends (1995) heeft berekend dat in de jaren 1741-1803 het aandeel van
Luangoslaven dat in Suriname werd ingevoerd vijfentwintig procent was. De jaarlijkse
invoer bedroeg gemiddeld 2.650 slaven, waarvan er dus ongeveer 662 uit het
Luangogebied afkomstig waren. In 36 jaar zou dat dan een aantal van 23.850
betekenen. De gemiddelde levensverwachting was echter maar 35 jaar en in een
eerdere studie (Van der Putte 2002) concludeerde ik dat heel veel jonge geïmporteerde
slaven binnen een paar jaar na aankomst in Suriname overleden. Wel zestig procent
van deze uit Afrika afkomstige negers zou veel te kort geleefd hebben. Als van de
overige veertig procent in het in tabel 7 berekende deel van 71% wegliep, zouden er
in de periode 1767-1802 6.773 Luango- en Angolaslaven zijn weggelopen. Dit aantal
alleen is al meer dan het totale aantal ‘weglopers’ uit de genoemde periode. Per jaar
zouden het er dan 188 zijn. Deze berekening bevestigt wel weer de berekening van
Hoogbergen (1990) dat er jaarlijks gemiddeld tweehonderd vijftig Marrons wegliepen.
Wanneer ook van deze tweehonderd vijftig mensen 71% tot de Louango-Angolagroep
behoorde, waren er jaarlijks 177 ‘weglopers’ met deze etnische achtergrond. Dit
komt overeen met de conclusie van Postma die over deze Afrikaanse slaven vermeldt
dat zij: ‘were prone to run away into the forest’ (Postma 1990: 108). Om die reden
waren zij niet erg gewild waren onder de planters.7
Terug naar de archieven: in tabel 8 is de afkomst c.q. etniciteit afgezet tegen de
leeftijd en het geslacht.
Ook nu blijkt weer dat de ‘weglopers’ van wie de etniciteit bekend is, voornamelijk
volwassen mannen zijn, namelijk zeker 84 van de 109 (77%). Zoals

6
7

Onder een Kaboeger verstond men in Suriname in de 18e eeuw een nazaat van een neger en
een Indiaan.
De Calabaries stonden eveneens als weglopers te boek. Bovendien stierven ie sneller en
zouden ze lui en laf zijn! De Goudkustslaven waren daarentegen zeer gewild (Postma 1990).
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Tabel 8: Aantal wegblijvers naar etniciteit
Afkomst/etniciteitaantal
Aantal
geretourneerdenwegblijvers

Aantal wegblijvers in %

Louango/Angola 28 + 2 doden

48

Variant 1*
70,6

Cormantijn

9 of 10

13,3

14,7

Kangoe/Gangoa 4

1 of 2

2,9

1,5

Malinkernegers -

4

5,9

5,9

Abo

1

2

2,9

2,9

Wamwie

1

-

-

-

Sokko

-

1

1,5

1,5

Brazilië

1

-

-

-

Jdhu

-

1

1,5

1,5

Calbaeker

-

1

1,5

1,5

Onbekend

1

Totaal

41

68

100%

100%

3

Variant 2*
70,6

Bron: Van der Putte 2002.
bekend behoren de meesten van hen tot stammen uit het Luango/Angolagebied.
Het enige meisje is de ‘Calbaeker’ - en zij is nota bene het vrije meisje uit tabel 5.
Van de zeven Luango-/Angolavrouwen zijn er zes tegelijk geroofd door de Bosnegers.
Zij zijn allen na zes dagen teruggekeerd op hun plantage. Van nog eens vijfendertig
andere ‘etnische weglopers’ is ook genoteerd dat zij ‘wederom gekomen’ zijn. De
periodes dat zij weg waren lopen uiteen van minder dan een week tot zes maanden.
Twee van hen zijn in de bossen gestorven. Totaal zijn achtentwintig Luango-/
Angola-slaven teruggekeerd, drie Cormantijnen en vier Kangoes. Tot de overige
geretourneerden behoren de Wamwie, de Portugese neger en één van de Abo's. Van
een groepje van drie mannen, bestaande uit een Cormantijn en twee Kangoe's, zijn
er twee teruggekeerd. Eén van hen moet een Kangoe zijn. De ander is óf de
Cormantijn óf de andere Kangoe.8 Totaal zijn er dus 41 mensen geretourneerd en
zijn 68 - oftewel 62% - van de 109 ‘weglopers’ wegblijvers geworden.
Het plaatje van de groepen ‘weglopers’ en die van de wegblijvers is nagenoeg
hetzelfde: de Luango/Angola's blijven de grootste groep vormen, gevolgd door de
Cormantijnen. Het gat tussen de twee volken blijft enorm groot. De Malinkers
verdringen de Kangoes nu echter van de derde plaats en de rest telt nauwelijks mee.
De Afrikaanse talen die deze 68 wegblijvers meenamen in de bossen zijn, net als
hierboven, in de eerste plaats talen uit de Bantu-groep, gevolgd door het Kwa-cluster
*
*
8

Variant 1: 9 Cormantijnen / 2 Kangoes. Variant 2: 10 Cormantijnen / 1 Kangoe.
Variant 1: 9 Cormantijnen / 2 Kangoes. Variant 2: 10 Cormantijnen / 1 Kangoe.
In tabel 8 is deze of-of situatie omgezet in een variant 1 en een variant 2.
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en op de derde plaats de Mande-groep. Zij zullen echter, wanneer zij zich bij reeds
bestaande bosnegergemeenschappen
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hebben aangesloten, van hun moedertalen hoegenaamd geen sporen hebben nagelaten
in de reeds ontstane Marrontalen, de clusters Saramakaans en Ndyuka (Van der Putte
2002).

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de data, ondanks hun onvolledigheid, een aardig
beeld geven van de aantallen weggelopen en teruggekomen slaven in de periode
1767-1802. Jaarlijks vluchtten er gemiddeld 173 mensen van de plantages en
commandoposten en net iets meer dan de helft bleef definitief weg. De geslachts
verhouding mag ook opvallend worden genoemd; het waren voornamelijk volwassen
mannen die hun toevlucht zochten in de bossen. Bovendien is aan de hand van de
sociale typering inzichtelijk gemaakt dat bijna alle ‘weglopers’ in Afrika geboren
waren en dat verreweg de meeste ‘weglopers’ dus volwassen Afrikaanse mannen
waren.
Het kwantitatief matige aantal ‘weglopers’ waarvan een beroep of functie bekend
is geworden, heeft toch een interessant beeld opgeleverd van de verhoudingen. Onder
de ambachtslieden vond marronage relatief het meest plaats. Daarbij moet natuurlijk
niet vergeten worden dat de vele veldslaven mogelijk als norm werden gezien en dat
alleen bij afwijkende ‘beroepen’ een extra aantekening werd gemaakt in de rapporten.
Tot slot is ook het aantal ‘weglopers’ waarvan de etniciteit genoteerd is in de
boeken van de burgerkapiteins zeer beperkt. Toch ook geven deze cijfers een zeker
beeld van de Afrikaanse herkomst van degenen die tot marronage overgingen en hun
(waarschijnlijke) moedertalen, talen die zij meenamen op hun vlucht naar de vrijheid.

Geraadpleegde bronnen:
Websites
www.enthnologue.nl
www.ling.su.se/creole (The Creolist Archives)
www.slavenmonument.nl
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Renzo Duin
Nieuwe etno-archeologische vindplaatsen in het grensgebied van
Suriname, Frans Guyana en Brazilië
Inleiding
Mijn eerste ervaring met etno-archeologisch onderzoek bij de Wayana in Suriname
en Frans Guyana begon tijdens mijn afstudeeronderzoek in 2000 waarbij mijn
veldwerk zich richtte op meerdere aspecten van de materiële cultuur van deze
inheemse groep (Duin 1998). Ik was voornamelijk geïnteresseerd in architectuur en
nederzettingspatronen. Tijdens mijn verblijf bij de Wayana nam ik deel aan allerlei
dagelijkse activiteiten, en op deze manier vond ik ook nieuwe archeologische vondsten
in het grensgebied tussen Suriname, Frans Guyana en Brazilië. Versteeg (2003) heeft
in Suriname before Columbus een overzicht gegeven van de archeologie in Suriname.
In dit artikel beschrijf ik enkele archeologische vindplaatsen in het zuidoosten van
Suriname, nabij de grens met Brazilië. Dit gebied is het woongebied van de Wayana,
een regio die ver verwijderd is van de hoofdsteden, diep in het Amazoneregenwoud
en waarvan de landsgrenzen betwist worden. Dit alles maakt een intensieve
archeologische veldverkenning haast onmogelijk. De beschrijving in deze bijdrage
moet worden beschouwd als een aanvulling op de studie van Versteeg. Een
beschrijving van mijn archeologische vondsten wordt voorafgegaan door een
koppeling van deze vondsten aan de orale traditie van de Wayana.

In het voetspoor van Kailawa
Orale traditie is van belang voor onderzoek bij de Wayana (zie onder meer Boven
1995 en 1998; Chapuis 1998; Chapuis & Riviere 2003; Van Velthem 1995 en 1998).
De orale traditie van de Wayana kan worden onderscheiden in drie periodes: in het
begin de mythische tijd van de scheppers Mopo en Kujuli, vervolgens de historische
legenden rond de oorlogsheld Kailawa en ten slotte de meer recent historische
(auto-)biografieën. In dit artikel zal ik mij vooral baseren op de verhalen die zich
afspelen in de tijd van de oorlogsheld Kailawa.
Kailawa speelde in de achttiende eeuw een zeer belangrijke rol bij het doorkruisen
van de waterscheiding tussen Brazilië in het zuiden en Frans Guyana en Suriname
in het noorden. Coudreau (1893: 566) maakt melding van een dorp genaamd
‘Caïraoua’, aan de kreek Citaré, een rak van de Paru rivier in Brazilië.
Hoogstwaarschijnlijk is de naam van dit dorp de naam van het dorpshoofd, zoals
Wayana dorpen vandaag de dag nog steeds vernoemd worden naar hun stichter of
eerste dorpshoofd. Dit wil echter niet zeggen dat dit het
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dorp van de historische Kailawa was, maar hoogstwaarschijnlijk wel van familie.
Over het algemeen worden Wayana namen vaak binnen de familie doorgegeven,
precies zoals dit het geval is bij het dorp van Kailawa aan de Lawa eind jaren negentig
van de twintigste eeuw. Aan het begin van de 21e eeuw zijn er een kleine duizend
Wayana en Apalai woonachtig aan de Lawa en Litani of de Boven-Marowijne, de
grensrivier tussen Suriname en Frans Guyana. Een kleiner aantal Wayana leeft samen
met de Tiliyo (Trio) langs de Tapanahoni en Paloemeurivier in Suriname. Een nog
kleiner aantal leeft in het stroomgebied van de Paru in Brazilië.1
De oorspronkelijke zoektocht van Kailawa in de Toemoek Hoemak (zie tabel 1
voor de verschillende schrijfwijzen van de toponiemen in dit artikel) is een Wayana
odyssee inclusief strijd met andere volkeren die zich niet bij de Wayana van Kailawa
wilden aansluiten. Grote strijd werd, onder andere, geleverd met de Oyampi of
Wayãpi (Grenand 1981) en de Pijanai of Pijanakoto, het ‘Harpij arend-volk’ (Boven
1995; Chapuis & Riviere 2003). Toen Kailawa en zijn mannen een doorgang zochten
over de waterscheiding waren er niet enkel conflicten met andere volkeren, maar
ook strijd met mensetende monsters als de monstrueuze rups Kuluwajak (Boven
1997). Een ander monster dat voor een barrière tussen bevolkingsgroepen - in het
bijzonder Upului en Apalai - zorgde is Tulupele (Van Velthem 1995, 1998, 2001).
Dit verhaal van Kailawa vernam ik in 2000 van de Wayana Kulienpë. Een andere
Wayana, Kilian Tuwanaikë, voegde hieraan toe dat een van deze gigantische
mensdodende rupsen, nadat hij door Kailawa en zijn mannen gedood was, in een gat
in de kale rotstop2 genaamd Taluwakem ingesloten was. Kilian verzekerde mij dat
ik dit afgesloten gat te zien was als we boven op Taluwakem stonden. Ik vroeg mij
af of het mogelijk was dat een graniettop3 een ‘gat’ had, dat vervolgens ook nog
afgesloten was. Enige dagen later vertrokken Kilian Tuwanaikë met zijn vrouw
(Elina) en zoon, en Ronnie Tïkaimë met zijn vrouw (Sihmi) en kinderen vanuit het
dorp Talhuwen naar de berg Taluwakem, om mij dit gebied te laten zien. Voordat
we bij Taluwakem aankwamen, kwamen we eerst nog langs enige andere bijzondere
plekken, waaronder isoli ëtakima, de eerste stroomversnelling. Deze aanduiding
maakt plausibel dat de Wayana vanuit Brazilië komen, want dit is de laatste
stroomversnelling vanuit het noorden, dus de eerste stroomversnelling wanneer je
uit het zuiden komt.4 Meer stroomopwaarts kwamen we een andere kolo-

1

2
3
4

Instituto Sócio Ambiental (ISA; www.socioambiental.org) geeft de volgende demografische
cijfers: Brazilië: 415; Suriname 400; Frans Guyana 800; totaal: 1600. Demografische gegevens
zijn een groet probleem bij de Wayana, vooral langs de Lawa en Litani of Boven-Marowijne,
de grensrivier tussen Suriname en Frans Guyana, omdat wanneer Wayana van de ene oever
naar de andere verhuizen ze van het ene land naar het andere verhuizen.
Tëpu is de Wayana naam voor deze zogenaamde ‘kale rotstop’ of ‘inselberg’. Tëpu is de
algemene term voor steen, rots, en deze kale rotstoppen in het Wayana.
Een granitiete monzonitic rots van het Precambrian Guyana-schild (Lézy 2000).
Op een rots in het midden van de stroomversnelling is een betonnen markering (‘borne’ in
het Frans). De afmetingen zijn: basis 44 × 43 cm; hoogte 18 cm; top 31 × 31 cm. Wie deze
betonnen markering plaatste is nog steeds onbekend. Misschien was het Sangnier of Grébert
(Grébert 2001)? Omdat erin geschreven staat ‘Expédition Français / P 10 / 1-1-‘38’ kan hij
niet geplaatst zijn door de Nederlandse expedities van De Goeje of Ahlbrinck die toentertijd
ook in dit gebied aanwezig waren.
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Tabel 1: enige verschillen in schrijfwijzen van toponiemen genoemd in
dit artikel
Frans
L'Itany

Nederlands
Litani

Wayana
Aletani

Marouini

Maroewinie

Malani

Coulé Coulé

Koelé Koelé

Kule Kule

Ouéramapane

Walemapan

Wamahpan

Knopaiamoi

Knopoïamoïi /
Conopoamoeye

Konopamïi / Konopameje

Tumuc Humac

Toemoek Hoemak

Tsïmi Tschïmëk

niale site tegen. Het is de roestige nalatenschap van een parfumbedrijf (usine à
bois de rose), gesticht in 1926 door Chiris Parijs. Wanneer deze distilleerderij buiten
bedrijf is gesteld is onduidelijk. Iets verderop kunnen we de kale rotstop Knopaiamoi
zien die verderop in dit artikel beschreven wordt. Maar eerst bespreek ik de kale
rotstop Taluwakem, gelegen op de grens tussen Suriname en Brazilië.

Taluwakem
Op de top van Taluwakem is een antropomorfe geoglyph; een menselijk figuur
gevormd met platen graniet in formatie gelegd op de kale rotstop (zie afbeelding 1,
linksboven). Deze geoglyph lijkt op degene die Hurault in de jaren vijftig (Hurault
1998) op 42 km ten oosten gevonden heeft op een andere bergtop op de waterscheiding
met Brazilië. Mijn enthousiasme zou groter zijn geweest, ware het niet dat ik drie
jaar eerder ook op deze top had gestaan en toen deze figuur niet had gezien. Niet
uitgesloten dient te worden dat deze figuur recentelijk door personen is neergelegd.
Later, terug in het dorp Talhuwen, vroeg ik hiernaar. Tasikale Aloupki (de broer van
Elina) zei me dat hij in 2001 met een Franse vriend deze top had beklommen en dat
deze Fransman de moderne geoglyph had gemaakt. Zeer waarschijnlijk gebaseerd
op foto's van Hurault die in sommige populair-wetenschappelijke publicaties over
de archeologie van Frans Guyana staan. Bovenop de top van Taluwakem is een ander
uniek kenmerk: floragliefen (zie afbeelding 1, linksonder). Kilian en Elina zeiden
ter plekke dat het Kailawa was die deze bromeliaceae had geplaatst. Ook de
antropologe Karin Boven (persoonlijke communicatie 2005) kreeg tijdens haar
veldwerk op Kawemhakan begin jaren negentig hetzelfde verhaal te horen. In de
rondte van de top zijn clusters van wilde ananassen te zien die motieven van meer
dan drie meter lengte vormen. ‘Dit zijn dezelfde monsters die je ook op de maluwana
kunt zien’, voegde Kilian toe.
Daarnaast was ook een zwarte cirkel, afgezet met kleine granietplaten (zie
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afbeelding 1, rechtsboven).

1. Markeringen door Kailawa: geoglyphen, floragliefen & wegwijzers.
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Volgens Kilian is dit het gat waarin Kailawa de mensdodende rups Kuluwajak plaatste
en het vervolgens dichtte. Zijn zoon Roberto nam een steen en tikte op het graniet.
Eerst buiten de steencirkel, tak tak tak, toen langzaam naar de cirkel toe tok tok om
te eindigen in de cirkel tik tik tik. Toen hij zijn voet binnen de cirkel wilde plaatsen
om in het midden te tikken, interrumpeerde zijn moeder Elina. Zacht, maar zeer
direct, en je kon haar angst voelen, zei ze ‘Ipokela!’ [vert. Dit is niet goed!] Opnieuw
tikte hij, met de steen in zijn hand, van buiten naar binnen: Tak, tak, tak, tok, tok,
tik, tik, tik. De verandering in kleur en resonantie van deze massieve
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granieten top is een gevolg van het verweringspatroon. Dit soort verwering kan ook
op andere plaatsen in de Toemoek Hoemak worden aangetroffen, maar dan meestal
opengebroken. Daar het graniet op deze plaats niet is losgebroken van de overige
rots, doet hier het unieke fenomeen zich voor dat een kring van circa twee meter in
diameter een afwijkende kleur van de omgevende rots heeft. Wanneer men erop tikt
klinkt het hol. Om zijn historische zoektocht meer elan bij te zetten, kwam het Kailawa
dus heel goed uit om dit natuurlijk fenomeen tegen te komen. Gekoppeld aan de
verhalen over de mensdodende rupsen Kuluwajak schreef Kailawa zijn legendarische
zoektocht in het landschap. De geoglyphen en floragliefen, hebben in de mondeling
overgeleverde geschiedenis van de Wayana werkelijk plaatsgevonden. En die traditie
leeft nog steeds voort.
Over het algemeen schilferen grotere platen graniet van het massieve graniet door
het verweringsproces als de schillen van een ui af. Net als de schillen van een ui zijn
deze platen in het midden dikker dan aan de rand. Brokken van deze granietschillen,
tot een dikte van 10 centimeter, werden gebruikt om geoglyphen, lijntekeningen in
steen gelegd, te maken (Hurault 1998; Versteeg 2003). Oudere Wayana vertellen dat
er vroeger op Taluwakem ook geoglyphen waren, maar dat toeristen (inclusief de
Wayana zelf) deze gebruikten om hun eigen naam in steen te schrijven, of beter
gezegd in steen neer te leggen. Granietplaten van meer dan een meter in lengte werden
door Kailawa gebruikt om wegwijzers te maken. Een van deze (113 cm hoog, gestut
door schuinstaande granietplaten) geeft het voetpad aan naar de Litani-rivier dat de
Wayana vandaag de dag nog steeds gebruiken (zie afbeelding 1, rechtsonder). Twee
andere wegwijzers staan in een lijn met de kale rotstop Konopamïi. Halverwege deze
laatste ligt een aantal granietplaten die geïnterpreteerd kunnen worden als een in
elkaar gevallen wegwijzer.

Knopaiamoi, Konopamïi of Konopameje
Sinds de stichting van Maripasoula in 1950 aan de Lawa trekken steeds meer
Europeanen naar het Toemoek Hoemakgebergte: de waterscheiding tussen Suriname,
Frans Guyana en Brazilië. Van de tweede, en meest recente, editie van de IGN kaart
van Frans Guyana (1995) is deze naam zelfs op aanraden van Hurault verwijderd.
Hurault (2000) concludeert dat de Toemoek Hoemak geen gebergte is in de
geologische zin van het woord, maar misschien ligt dit minder gevoelig voor
Nederlanders voor wie een kale rotstop van circa 500 meter hoog ook een ‘berg’ is.
De geoloog Lézy (2000: 226) steunt Hurault en vergelijkt de speurtocht naar het
Toemoek Hoemakgebergte zelfs met de eeuwen oude speurtocht naar het gouden
Parimameer waaraan de goudstad Manoa zou liggen.5 Bovendien vindt Hurault (2000)
dat dit mythische gebergte teveel ontdekkingsreizigers onnodig heeft aangetrokken.
Gebergte of niet, het blijft de waterscheiding tussen het Amazonebekken en de
rivieren

5

De legende van El Dorado en Lac Parimé (Hemming 1978).
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die noordwaarts in de Guyana's stromen. Ter illustratie van de ontdekkingstochten
naar dit ‘grensgebergte’ geef ik hier een poëtische quote van een van de Franse
reizigers in de jaren vijftig:
Die ochtend, tegen elven, kruisten we ter linkerzijde [rechteroever], de
monding van de kreek Kule-kule [zie tabel 1 voor de verschillende
schrijfwijzen van de toponiemen genoemd in dit artikel], zuidwestelijke
grens tussen de twee Guyana's.6 We voelden dat we het massief naderden.
Minder dan een uur later, tussen de boomtoppen in, verrezen de bergen.
Een schreeuw weerklonk: Toemoek Hoemak! [...] Afgesneden in het kader
van de rivier, verrees de immense voet van het gebergte, die afstak tegen
de wolkenhemel [...] we waren verblind door wat ontdekten... Enige uren
later bereikten we de kreek Walemapan (Mazière 1953: 188-189. Vertaling
door RD).7
Echter, de enige kale rotstop die tussen de Kule-kule en Walemapan te zien is, en
precies zoals hierboven beschreven, is niet Toemoek Hoemak (ten zuiden van de
Litani), maar Konopamïi (ten noorden van de Litani). Deze kale rotstop Knopaiamoi
(490 m)8 bevindt zich in het zuidoosten van Suriname. Een Frans-Nederlandse
grensexpeditie bereikte deze rotstop in 1861 en ze noemden deze inselberg ‘Piton
Vidal,’ naar de leider van de Franse deelnemers. Het aanschouwen van deze kale
rotstop in het verlengde van de meanders van de boven Litani werd door de
Frans-Nederlandse grensexpeditie, onder leiding van Kappler en Vidal, als volgt
beschreven:
De Lawa (= Litani [noot door Wekker]) werd steeds lastiger, de over elkaar
gevallen bomen steeds veelvuldiger en de Indianen getroostten zich de
moeite niet deze op te ruimen, maar voeren met hun lichte korjalen eronder
door of trokken die over de obstakels. Het was een bewolkte dag, eerst
tegen de middag klaarde het op en voor ons lag op 11/2 uur afstand9 van
de oever een hoge steenklomp, die boven het oerwoud op de westelijke
oever torende en gedeeltelijk begroeid doch aan de steile wanden en aan
de top kaal was (Wekker 1992: 20).

6

7

8
9

Frans en Nederlands Guyana (het huidige Suriname), waarbij opgemerkt moet worden
dat Suriname de grens zelfs nog verder naar het oosten legt, namelijk de Marouini in
plaats van de Litani.
‘Le lendemain, vers onze heures, nous croissons sur la gauche, l'embouchure de la
crique Coulé-Coulé, frontière sud-ouest entre les deux Guyanes. Nous sentons que
nous approchons du massif. Moins d'une heure après, dévoilées subitement entre la
crête des arbres, s'élèvent les montagnes. Un cri retentit: Tumuc-Humac! [...] Découpé
dans l'encadrement du fleuve, l'immense contrefort du massif se dresse et se détache
dans le ciel de nuages. [...] nous fûmes sans cesse éblouis et émerveillès de ce que
nous découvrions. [...] Quelques heures après, nous atteignons le confluent de la
Ouéramapane’ (Mazière 1953: 188-189).
De GPS-aflezing op 10 april 2003 gaf een hoogte van 510 meter.
De kale rotstop Konopamïi ligt inderdaad op 2700 meter.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

295
De Frans-Nederlandse grensexpeditie besloot om op deze plaats hun kamp op te
slaan en de volgende dag deze rotstop te beklimmen. Vanuit dit kamp trokken ze in
noordwestelijke richting, over twee heuvels waartussen een zwamp is gelegen. Het
bleek onmogelijk om de top vanuit de zuidzijde re bereiken. Op 20 november trok
de expeditie verder stroomopwaarts, maar Kappler en Vidal bleven om deze rotstop
te beklimmen. ‘Nergens zag men een spoor van mensen’ (Wekker 1992: 21).
Iets meer dan vijftien jaar later - in 1877 - is het Crevaux (1881 / 1993: 101, 112)
die deze kale rotstop aanschouwt. Crevaux is niet alleen de eerste die de naam
Tumuc-Humac opschrijft, maar hij is ook de eerste die deze kale rotstop Knopaiamoi
noemt. De naam Piton Vidal is hierbij op de kaart vervangen door de naam
Knopaiamoi. Crevaux (1881 / 1993: 101, 112) meent dat deze naam is afgeleid van
het Nederlands. Crevaux (1993: 101, 112) geeft: ‘amoï = joli (mooi in het
Nederlands)’, maar a moi is ‘het is mooi’ in het Sranantongo. Crevaux (1993: 101,
112) geeft: ‘knopou = bouton (knoop in het Nederlands)’, maar knopu is ‘knoop’ of
‘knop’ in het Sranantongo; knopoïamoïi = ‘knoop-mooi’, ofwel ‘mooie knoop/knop’.
De Sranantongo termen die Boven (persoonlijke communicatie 2005) geeft komen
letterlijk overeen met de naam gegeven door Crevaux en doen haar concluderen dat
dit geen inheemse naam is. Ook Franssen Herderschee (1905: 128) wantrouwde de
vertaling van Crevaux. Geijskes (1957: 234) schrijft dat deze naam Knopaiamoi
wordt uitgesproken als ‘Konopamoi’. In 2000 wezen Kilian en Ronnie mij deze
rotstop aan, en meende te horen dat ze ‘Konopamïi’ zeiden. Ik leidde een andere
uitleg voor deze naam af. De basis kopë (in Wayana) of konopo (in Apalai en Tïliyo)
betekent ‘regen’ in de Caribische taal en waarbij -pamïi een verbaliserend suffix is
‘afgerond, klaar,’10 zoals in anapamïi de vuurwaaier. Als gevolg hiervan wordt de
benaming voor deze kale rotstop ‘regen-worden’, of ‘regen-maker’. Taalkundige
Sergio Meira (persoonlijke communicatie 2005) concludeert dat ‘Knopaiamoi’ niet
vertaald mag worden met ‘regen-maker’, onder andere omdat de suffixen /t-/ en /po/
ontbreken.11 Een andere taalkundige, Eithne Carlin (persoonlijke communicatie 2005)
suggereerde dat ik het misschien ook niet goed gehoord had, en dat het misschien
is: konopame wat in het Trio (Tïliyo) ‘regentijd’ betekent. Opnieuw een relatering
aan regen maar dan in een Trio taal. Mogelijk wordt hierdoor Konopameje,12 ‘moeder13
van de regentijd,’ zoals de stroomversnel-

10

11

12
13

Analoog aan de Caribentaal Kaliña (Hoff 1968: 232-233): -pamï of -nopamï is suffix voor
overdracht naar het intransitieve werkwoord: a:si (‘hitte’, a:simbamï ‘heet worden’ en koiye
‘middag, na 4 uur’, koiyeno: pamï ‘middag worden’.
Meer linguïstisch onderzoek is vereist naar de toponiemen in deze regio. Misschien heb ik
de benaming niet goed gehoord. Misschien zijn de bewuste suffixen weggevallen. Of
misschien is het toch een Sranantongo benaming.
Vergelijk mijn ‘Konopamïi of Konopameje’ met ‘Knopaiamoi of Conopoamoeye’ (Franssen
Herderschee 1905: 128).
Je in Wayana is de referentieterm voor “moeder”, maar betekent ook “levenskracht.” (cf.
Chaumeil 1983)
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ling Simalije, ‘moeder van de rasp’ is genoemd omdat de grote uitstekende rotspunten
in deze stroomversnelling in de Lawa op een gigantische rasp lijken. Wellicht dat
deze naam Konopameje afkomstig is van de Okomëyana, een Trio sprekende groep
die voor de Wayana in dit gebied woonden. Meteorologisch gezien is ‘regen-worden’
of ‘moeder van de regentijd’ een logische naam, want de atmosferische afkoeling
van de luchtstromen tegen de waterscheiding en deze inselberg resulteert in
wolkenvelden en bijbehorende regen. Vijfentwintig jaar na Crevaux en 42 jaar na
de Frans-Nederlandse grensexpeditie zag een Europese expeditie - onder leiding van
Franssen Herderschee en de Goeje - opnieuw deze kale rotstop. Na de
Gonini-expeditie in 1903 (Franssen Herderschee 1905; de Goeje 1905), trokken de
leden van deze expeditie verder stroomopwaarts de Litani op:
Den 30sten Nov. passeerden we al spoedig de Alama-kreek, rechterzijtak
van de Litanie, die aan de monding eene breedte heeft van ± 10 M. Langs
dit beekje loopt een voetpad naar de dorpen der Roecoejana's [= Wayana]
aan den bovenloop van de Maroewinie [Marouini]. [...] Tegen één uur
n.[a] m.[iddag] kwamen we aan de Koelé-koelé-kreek, eveneens een
rechterzijtakje van de Litanie; deze was aan de monding ± 5 M. breed.
Van daaruit loopt een voetpad door het bosch naar de waterscheiding van
het Tumuc-Humac-gebergte, dat men in drie dagen bereiken kan en van
daar naar de Yarie [Jari]. [...] om half vijf eindelijk zagen we het eindpunt
van onze reis, de Knopaiamoi14 of Piton Vidal van uit de rivier voor ons
liggen. De top van de kolossale granietrots was even boven het geboomte
zichtbaar en een half uur later sloegen we in hare nabijheid aan den
linkeroever [noordzijde] het kamp op (Franssen Herderschee 1905:
128-129).
De verlengde Gonini-expeditie sloeg haar kamp op op ongeveer dezelfde plek als
de grensexpeditie in 1861 onder leiding van Kappler en Vidal, om vervolgens dezelfde
zwampen te doorkruisen (Franssen Herderschee 1905: 129). Tijdens de expeditie in
1903 maakte de Goeje een astronomische plaatsbepaling van deze plek aan de oever,
om via een driehoeksmeting de top van de kale rotstop aan de rivier te verbinden.
Deze geodetische plaatsbepaling resulteerde in de volgende coördinaten: 2°26′32″
N. / 54°31′24″ W.15 Het Global Positioning System (GPS) is van recente datum en
lengtegraadbepaling was verre van eenvoudig. De bovengenoemde coördinaten zijn
daardoor incorrect, maar ook op hedendaagse kaarten is de verkeerde rotstop benoemd,
met een afwijking van minstens zes kilometer naar het noorden. De 2003 GPS-

14

15

Bij het noemen van Knopaiamoi, maakt Franssen Herderschee de voetnoot:
‘Vermoedelijk heeft het woord Knopaiamoi of Conopoamoeye niet de betekenis van
“mooien knoop” zooals Crevaux beweert’ (Franssen Herderschee 1905: 128).
Deze coördinaten zijn juist ten westen van mulokotïimë enï. De 2003 GPS-aflezingen gaven
de volgende coördinaten voor de kale top van Konopamïi: 02°28.126′ N. / 54°30.230′ W.
Als gevolg is de locatie op de kaart incorrect; circa 1′30″ te ver naar het westen.
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aflezingen gaven de volgende coördinaten voor de kale top van Konopamïi:
02°28.126′ N. / 54°30.230′ W. ‘Aan den voet van de rots [Knopaiamoi], in de buurt
van een stromend beekje zouden vier onzer arbeiders hunne tenten opslaan en ons
dagelijks van water voorzien,’ schrijft Franssen Herderschee (1905: 129). Dit kamp
is vermoedelijk niet ver van het eerste boskamp dat de expeditie van Association
Alabama in 2003 waarvan ik deel uitmaakte, tijdens haar tocht opsloeg.

Expeditie 2003
Op een dag in 2003 kwam Aimawale Opoya langs om te zeggen dat hij met een
groep Franse vrienden stroomopwaarts zou gaan om een gebied te bekijken dat ze
het jaar daarop zouden verkennen (Association Alabama 2006). Ik vroeg hem of hij
me met hen in contact kon brengen, en zo leerde ik Eric Pellet kennen, de voorzitter
van de Association Alabama. Bij het bespreken van het doel van deze expeditie,
vroeg ik of ik met hen mee kon gaan. Als etno-archeoloog kon ik immers een extra
dimensie aan deze expeditie geven, aangezien ze een archeologisch onbekend terrein
ingingen. Tijdens deze expeditie voerde ik een algemene verkenning uit die een ieder
in het woud kan uitvoeren: men bekijkt boomvallen en diergangen op archeologisch
materiaal, aardewerkscherven in het bijzonder. Boomvallen en diergangen geven
een mogelijkheid om in de grond te kijken, zonder dat je hoeft te graven.
Voor de 2003-expeditie had Eric Pellet op de kaart een noord-zuidlijn uitgezet
naar Knopaiamoi top. Een lijn die juist ten westen van de hierboven beschreven kale
rotstop Konopamïi / Konopameje liep. Omdat het nog voor het middaguur was toen
we de Konopamïi in het verlengde van de Litani zagen liggen, werd besloten om
geen kamp te maken op de plek waar de zojuist beschreven expedities van Kappler
& Vidal (1861) en Franssen Herderschee & de Goeje (1903) hadden gebivakkeerd.
We voeren iets verder door tot waar onze imaginaire noord-zuidlijn de Litani kruiste.
De korjaal werd op 6 April 2003 afgemeerd in een kreek, en de leden van de expeditie
trokken het woud in om die nacht kamp te maken aan de voet van de Konopamïi in
de buurt van een stromend beekje. De leider van de expeditie was overtuigd dat dit
wellicht dé echte Konopamïi zou zijn en hij besloot om op de terugtocht deze kale
rotstop te beklimmen. We trokken verder noordwaarts en stuitten op een onbekend
meertje.
Op 8 april werden dit meertje en de omgeving verkend (Association Alabama
2003). Pellet maakte, met behulp van een topofiel, een veldschets van de vorm en
afmetingen van het meertje.16 Er werd geen archeologisch materiaal aangetroffen,
totdat ik de volgende ochtend de noordoostelijk gelegen heuvel onderzocht. Deze
heuvel is een ovaal plateau dat circa 30 meter boven het

16

Afmetingen van dit meertje, genaamd ‘Aimalayana’ zijn: 300 meter bij 260 meter. Maximale
diepte 5,30 meter. Oppervlak: 9635 m2.
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meer gelegen is.17 In het midden van het plateau vond ik twee potscherven. Ook de
anderen vonden hier vervolgens potscherven, waaronder een rand met oor en een
bodem (zie afbeelding 2).18

2. Aardewerk aangetroffen tijdens de 2003-expeditie.

De wand van de diergang waarin deze scherven gevonden waren werd
schoongemaakt en in dit profiel bleken twee lagen te zijn. De horizontale grens tussen
deze twee lagen is gelegen op 35 centimeter onder de huidige oppervlakte: de bovenste
laag bestaat uit gele okerkleurige klei, en de onderste laag bestaat uit bruine
okerkleurige klei. Potscherven die op deze grens gevonden werden zijn een aanwijzing
dat dit het oude leefoppervlak is uit de tijd dat dit plateau bewoond werd. Binnen de
gegeven mogelijkheden was er enkel tijd om diergangen en boomvallen te inspecteren.
We hadden bovendien geen materiaal mee om testputten te graven, omdat dit laatste
niet het oorspronkelijke doel van deze expeditie was. Er zijn helaas geen significante
potscherven gevonden die een indicatie van de periode van bewoning kunnen geven.
Hopelijk kan er in de nabije toekomst vervolgonderzoek plaatsvinden om meer over
de bewoningsgeschiedenis van deze heuveltop nabij de bronnen van dit meertje te
weten te komen.
Op de terugtocht, op 10 april, werd de westzijde van de Konopamïi beklommen
tot halverwege, om via de noordzijde verder te klimmen. Halverwege vonden we
een kleine grot met uitzicht op het noordoosten. Op de grond, voor de opening zagen
we enkele potscherven, waaronder een deel van een bakplaat (zie afbeelding 2).
Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van een mopé-boom (Spondius mombin)
uitgerekend naast deze grot. Aangezien

17
18

Afmetingen van het plateau zijn: 77 meter noordwest tot zuidoost, bij 46 meter noordoost
tot zuidwest. Oppervlak: 2782 m2.
Op dit moment worden deze en de andere gevonden potscherven bestudeerd en zullen deze
in de nabije toekomst worden overhandigd aan het Surinaams museum te ‘Fort Zeelandia’,
Paramaribo, Suriname.
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deze vruchtbomen in de regel in de nabijheid van huidige dorpen staan zou dit een
teken van menselijke aanplant kunnen zijn. Een weinig hoger, ook naar het
noordoosten gericht, was een tweede overhangende rots. Ook op deze plek werden
enige potscherven op de grond gevonden. Deze fragmenten zijn een indicatie dat er
ooit mensen in dit gebied zijn geweest, een menselijke aanwezigheid die niet door
voorgaande expedities was waargenomen. Vooral het bakplaatfragment is een
aanwijzing dat mensen (Inheemsen) van plan waren voor langere tijd op deze rotstop
te verblijven en hun eigen cassavebrood te bakken, in plaats van panklare
cassavebroden mee te nemen naar de top, zoals gebruikelijk is bij tochten van beperkte
duur. Helaas valt op dit moment niets te zeggen over de periode wanneer deze
aardewerkscherven zijn achtergelaten, en door wie dit gebied bewoond werd.

Verder onderzoek
Geografen en reizigers komen tijdens hun veldverkenningen regelmatig slijpgroeven
en andere archeologische vindplaatsen tegen. Ook goudzoekers halen regelmatig
inheems aardewerk of stenen bijlen uit de grond of uit de rivier. Sommige vondsten,
zoals de floragliefen en de stenen wegwijzers werden door de Wayana onmiddellijk
gekoppeld aan hun orale traditie. Sommige potscherven werden gezien als Wayana,
maar de potscherven die we op het plateau bij het meertje vonden niet. ‘De Wayana
maken geen handvatten’ zei Aimawale. Misschien is dit de nalatenschap van de
volken die door Kailawa aangetroffen werden tijdens zijn zoektocht naar een pad
om de waterscheiding te doorkruisen. Misschien zijn dit scherven van aardewerk
van de Pijanai / Pijanakoto of Okomëyana, of van culturen van vóór Kailawa's tijd.
Vele veldverkenningen moeten nog uitgevoerd worden om kennis van dit door
Frankrijk en Suriname betwiste gebied te verkrijgen. Het is ook noodzakelijk om de
plaatsen genoemd in de Wayana orale traditie met de Wayana zelf te lokaliseren en
met GPS in te meten, opdat de kennis van de historische locaties behouden kan
worden voor de toekomst. Topografische benamingen van plaatsen blijken inadequaat
te zijn om sites te lokaliseren, omdat vele namen incorrect op de kaart zijn geplaatst.
Een voorbeeld van incorrecte plaatsing is niet enkel de inselberg Knopaiamoi, maar
ook, bij voorbeeld, de huidige Wayana dorpen Pelea en Palimino en zelfs Antecume
Pata. Bovendien is op de meeste kaarten dit gebied nog steeds een witte plek, of beter
gezegd een groene omdat het ingekleurd is met bos. Meerdere malen is in dit artikel
aangetoond dat, hoe onwerkelijk sommige verhalen soms ook mogen klinken in onze
oren, er steeds een materiële nalatenschap aanwezig is. Samenwerking tussen
antropologen, taalkundigen, archeologen, geologen, biologen andere wetenschappers
en de Wayana zelf is dan ook noodzakelijk om een correct beeld van de Wayana
verhalen te schetsen.
De Wayana hebben buitenstaanders in kennis gesteld van enkele sites, terwijl
andere archeologische vindplaatsen toevalligerwijs door anderen en mijzelf in
samenwerking met de Wayana zijn ontdekt. De locaties van de vindplaatsen
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zijn gemeld bij de archeologische diensten van Suriname en Frans Guyana om
verdergaand archeologisch en ethno-archeologisch onderzoek te promoten in dit
onderkende gebied. De gebeurtenissen in de orale traditie zijn indicatoren voor
mogelijk meer sites in dit gebied. Er ontbreken echter nog vele puzzelstukjes in de
geschiedenis van de Wayana. Puzzelstukjes die niet enkel op hun plaats gebracht
moeten worden, maar zelfs nog ontdekt dienen te worden.
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Edo de Vries Robbé
Goud en drugs in Suriname
De sterk toegenomen omvang van de informele economie is een van de opmerkelijkste
nieuwe fenomenen van de Surinaamse economie (Buddingh' 1999: 392).1
Verschillende onderzoekers hebben zich met dit thema beziggehouden. Van Gelder
(1985) onderzocht begin jaren tachtig het dynamische karakter van de informele
sector in Paramaribo. Verder bestudeerde Simons (1995) de microbedrijvigheid,
onderzocht Menke (1998) de invloed van de inkomsten uit de informele Surinaamse
economie op het armoedeniveau en verrichtte Ferrier een studie naar reguliere en
informele economische bedrijvigheid (Ferrier 2000a en 2000b).
Naar de illegale en criminele kant van de informele economie van Suriname is
nog weinig onderzoek verricht. Volgens Kruijt & Maks (2002: 247) gaat het om een
mogelijk omvangrijk circuit, dat buiten de formele wet- en regelgeving functioneert
en dat in geringe mate aan belastingheffing of (recherche)onderzoek onderhevig is.
Hierover bestaan zelfs nauwelijks schattingen aangezien noch de Surinaamse overheid,
noch andere onderzoekers, systematisch onderzoek hebben gedaan de aard, omvang
en effecten van de informele, illegale en criminele activiteiten die in Suriname
plaatsvinden.
In dit artikel behandel ik twee van de belangrijkste sectoren van de informele
economie in Suriname: de goud- en de drugssector. Daarbij zal ik mij focussen op
hun omvang en effecten. De goudsector is de enige sector waarnaar eerder
systematisch studies zijn verricht. Het betreft hier weliswaar grotendeels studies naar
de sociale en milieueffecten van de activiteiten binnen deze sector, maar deze eerdere
onderzoeken leverden wel aanknopingspunten voor dit onderzoek. Verder is de
goudsector vrij toegankelijk omdat er weliswaar illegale activiteiten plaatsvinden,
maar er nauwelijks sprake is van zwaar criminele praktijken. Het lijkt er meer op dat
de Surinaamse overheid de activiteiten binnen de goudsector gedoogt. De sector is
ook toegankelijk omdat veel (indirect) betrokkenen zich in Paramaribo bevinden.
Het is bovendien een interessante sector omdat er veel verschillende belangengroepen
op verschillende niveaus bij betrokken zijn. Niet alleen zijn dat gouddelvers, maar
ook leveranciers, goudopkopers, juweliers en vele anderen. Tenslotte heeft de sector
een enorme impact op de Surinaamse economie en samenleving. Niet alleen levert
de sector een enorme bron van werkgelegenheid, maar

1

Ik dank Dirk Kruijt, Hans Ramsoedh en Wim Hoogbergen voor hun waardevolle opmerkingen
bij het schrijven van dit artikel.
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ook zijn de directe en indirecte economische opbrengsten zeer groot. Daarnaast zijn
de gevolgen voor het milieu en de effecten van de komst van vele (grotendeels
illegale) Brazilianen van grote invloed op het land. Hoewel ik er aanvankelijk van
uit ging dat de goudsector het grootste deel van de informele economie zou omvatten,
bleek al snel dat ook de drugshandel deels verknoopt is met de goudsector. Alvorens
beide sectoren te behandelen geef ik allereerst een korte schets van de economie van
Suriname met daarbij ook aandacht voor corruptie en fraude.

De economie van Suriname
Regelmatig wordt gewezen op de Surinaamse afhankelijkheid van de mijnbouwsector.
In de periode direct na de tweede wereldoorlog en voor de onafhankelijkheid,
genereerde de bauxietsector ongeveer eenderde van de totale nationale productie.
Het was daarmee veruit de belangrijkste sector (Van Dijck 2001: 57). In 2001 leverde
de sector, die had moeten inleveren ten opzichte van de publieke sector, toch nog 21
procent van de productie van de formele economie. De agrarische sector (ruim acht
procent) en de verwerkende industrie (ruim zes procent) blijven hierbij achter (ABS
2002). Het aandeel van de bauxietopbrengsten in de export is nog veel groter. In
2001 leverde de sector 71 procent van de totale formele exportopbrengsten, terwijl
garnalen (tien procent) en olie (zes procent) veel minder deviezen binnen brachten.2
Tegenover de relatief lage exporten staan groeiende importen, die door grootschalige
ontduiking van invoerrechten lang niet altijd in de officiële statistieken zijn terug te
vinden. De vraag naar buitenlandse valuta is door de afhankelijkheid van importen
altijd groot, waardoor de wisselkoers voortdurend onder druk staat. Suriname kende
lange tijd het hoogste inflatiecijfer van de regio. Ook als gekeken wordt naar het
BBP per hoofd van de bevolking doet Suriname het slecht en behoort het tot de drie
armste landen van het Caraïbisch Gebied. De beroepsbevolking omvat ruim 90
duizend personen die formeel geregistreerde beroepen uitoefenen. De werkelijk
actieve bevolking is door de werkgelegenheid in de informele economie echter een
stuk groter. Het logge en omvangrijke overheidsapparaat functioneert als een soort
sociaal vangnet voor de minder bedeelden en biedt werkgelegenheid aan 43 procent
van de beroepsbevolking.3 Tevens neemt het veertig à vijftig procent van het formele
BBP voor zijn rekening (Schmeitz 2003: 164). De economie wordt door het grote
overheidsapparaat gehinderd door een overmaat aan regelgeving en bemoeienis. De
Surinaamse etnisch-politieke traditie van patronage en cliëntelisme, vormt geen
stimulans om de grote overheidsrol te verkleinen (Ramsoedh 2001: 96). De
werkloosheidscijfers zijn redelijk onbetrouwbaar, officieel is veertien procent van
de beroepsbevolking werk-

2
3

Zie Douane Uitvoercijfers naar Belangrijkste Uitvoerproducten van de Centrale Bank van
Suriname (CBvS) op www.cbvs.sr.
Inclusief parastatale bedrijven is dit 61 procent (European Commission 2001: 12).
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loos. Buitenlandse investeringen die banen zouden kunnen scheppen, blijven uit
vanwege het slechte investeringsklimaat.
Suriname behoort wat betreft het inkomen per hoofd van de bevolking tot de armste
landen in de regio. Als wordt gekeken naar het formele gemiddelde jaarinkomen per
hoofd van de bevolking was dat in 2001 slechts 1672 dollar (ABS 2002)4. Uit
verschillende in Suriname gehouden huishoudbudgetonderzoeken blijkt inderdaad
dat een schrikbarend aantal Surinamers onder de armoedegrens leeft. Door de grote
armoede, de gebrekkige sociale voorzieningen en het tekort aan formele
werkgelegenheid, ging de Surinaamse bevolking op zoek naar allerhande meer of
minder legale economische bezigheden (hosselen) die zich buiten de formele economie
afspelen om toch aan inkomsten te komen. Deze hosselactiviteiten zijn over het
algemeen kleinschalig en worden op parttime basis bedreven door personen die, in
tegenstelling tot veel andere Latijns-Amerikaanse landen, ook een betrekking hebben
in de formele economie en dan met name bij de overheid (Schalkwijk & De Bruijne
1999: 40). Deze banen bij de overheid worden vooral aangehouden vanwege de
rechten op medische voorzieningen en een klein pensioen (Kruijt & Maks 2002:
249). Het ABS berekende dat het aantal banen in de urbane informele sector op dit
moment wordt geschat op ongeveer 40 duizend,5 terwijl dit begin jaren 1990 nog
werd gesteld op 20 duizend (Regering van Suriname 1993: 2.24). Weliswaar overlapt
dit aantal deels met de formele werkgelegenheid, maar het betekent wel dat de sector
een aanzienlijk aandeel heeft in de totale werkgelegenheid en ongeveer even groot
is als het ambtenarenapparaat of de werkgelegenheid binnen het (formele) middenen kleinbedrijf (MKB).
Cliëntelisme en patronage bij de overheid alsmede de structurele incompetentie
van het ambtelijk apparaat worden door velen gezien als probleem nummer één van
Suriname. Bij de douane, de belastingdienst en de politie wordt door verschillende
informanten toegegeven dat een deel van het apparaat is gecorrumpeerd.6
Ook belastingontduiking vindt op grote schaal plaats en de belastingdienst heeft
daarnaast weinig zicht op activiteiten die zich buiten de formele economie afspelen.
De overheid wordt daardoor steeds afhankelijker van een kleine groep middenstanders
die een steeds groter deel van de lasten moet dragen. Volgens een goed geïnformeerde
ambtenaar bij de belastingdienst

4

5

6

Dit cijfer gaat uit van een gemiddelde jaarbevolking van 441.356 en een gemiddelde koers
van 2200 Surinaamse gulden voor een Amerikaanse dollar. Kijkt men daarentegen naar de
productie per hoofd van de bevolking, dan stelt de EIU (2003a: 19) dat deze 1735 dollar
bedroeg voor 2001.
Ik ga er van uit dat het ABS de goudsector meetelt. In 1999 werd het aantal betrokkenen bij
de verschillende sectoren geschat op 25 duizend. Daaronder waren 10 duizend goudwerkers
(Mackenzie et al 1999: 10.
Interviews met Zschusschen (afdeling Waarde en Goederencodering van de Douanerecherche),
Boelen (Belastingdienst) en Santokhi (commissaris van politie) en Sinester (algemeen adviseur
van de korpsleiding). Minister van Justitie Gilds verklaarde op 2 juni 2003 in De Ware Tijd
dat ‘38 agenten ontslagen [waren] wegens corruptie en plichtsverzuim’ Tijdens een interview
verklaarde hij: ‘dat criminelen bij op handen zijnde acties vooraf getipt [worden] door
politiefunctionarissen’ (interview 18 november 2002).
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betaalde van de groep belastingplichtigen die halverwege de jaren 1990 nog zelf zijn
aanslagen invulde - en dat was zestig procent van de belastingplichtigen - slechts
dertig procent zijn belastingen. Van deze dertig procent is het daarnaast ook nog
maar de vraag, of zij wel al hun inkomsten opgeven. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de belastinginkomsten voor de overheid jaar op jaar lager uitvallen dan dat zij
zijn begroot.
Dat in Suriname op aanzienlijke schaal illegaal geld wordt ‘wit gewassen’ wordt
algemeen verondersteld. Zwart geld is lang niet altijd afkomstig van criminele
activiteiten. Ook opbrengsten uit de goudsector en belastingontduiking zorgen voor
het ontstaan van zwart geld. De meest zichtbare en minst complexe illegale facetten
van de financiële sector zijn de casino's, de wisselkantoren, de autohandel, het
informele banksysteem en de informele financiering (Kleemans et al 2002: 133).
Sinds de vorige regering de vergunningverlening voor casino's vrijgaf is het aantal
casino's in Suriname gestegen van één naar minimaal dertien. Ondanks de grote
gokgemeenschap is dit voor een land met nog geen 500 duizend inwoners wel een
erg groot aantal. Het casinowezen profiteert vooral van vermogende drugshandelaren.
Ook de autohandel en dan met name de verkoop van tweedehands auto's wordt
door velen gezien als een gemakkelijke manier om zwart geld te witten, omdat auto's
veelal in cash kunnen worden betaald en er vrij eenvoudig met de waarde kan worden
gesjoemeld. Het aantal autohandelaren dat in Paramaribo actief is, ligt met ruim 30
heel hoog. Ondanks dit overschot aan autohandelaren en het feit dat er nauwelijks
auto's verkocht lijken te worden, komen er nog steeds nieuwe autozaken bij.
De cambio's of wisselkantoren worden door de meeste informanten als de grootste
witwascentrales beschouwd. Illegale of criminele opbrengsten moeten worden
gewisseld om grote hoeveelheden vervoerbaar te maken of omdat sommige groepen
voorkeur hebben voor bepaalde valuta. Naast de 25 cambio's die beschikken over
een vergunning en staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
(KKF) is een aantal illegale wisselkantoren actief. Vaak is de zwarte of parallelkoers
die bij de achterdeur van wisselkantoren wordt betaald een stuk hoger dan de officiële
koers. Met zwart geld uit het buitenland als startkapitaal worden soms hele bedrijven
opgezet.

Goud
In Suriname is anno 2005 een groot deel van de goudwinning in handen van
Brazilianen. Deze goudzoekers die ook wel garimpeiros worden genoemd, brachten
veel kennis en geavanceerde methoden van goudwinning met zich mee. De schattingen
over hun aantallen lopen echter ver uiteen. Door het informele karakter van de
goudwinning en de illegale status van een groot deel van de Brazilianen in Suriname,
worden schattingen ernstig bemoeilijkt. De Stichting Planbureau Suriname ging er
in zijn begin 2003 gepresenteerde studie van uit dat ongeveer tweederde van de
12.000 direct betrokkenen aan de goudwinning van Braziliaanse afkomst is (SPS
2003: 26). Heemskerk &
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Van der Kooye (2003) schatten het aantal gouddelvers dat op enig moment actief is
op 20 à 25.000. Cardoso Neto, voorzitter van de Cooperativa de Garimpeiros no
Suriname, is evenals sommige anderen een stuk minder voorzichtig. Hij gaat er van
uit dat er in Suriname 30.000 tot 40.000 Brazilianen wonen die grotendeels in de
goudsector actief zijn.
Een groep samenwerkende goudzoekers wordt een set genoemd en omvat meestal
zes à tien personen. Gemiddeld zes gouddelvers werken zes dagen per week en twaalf
uur per dag op de goudvelden en verblijven daar soms maanden achtereen. Zij
verblijven slechts enkele weken per jaar in Paramaribo of Brazilië. De goudbaas (die
ook wel goudoperator of goudondernemer wordt genoemd) zorgt voor de financiering
van het kamp, de infrastructuur, de machines, het transport, de brandstof en het eten.
Ook zorgt hij voor de betaling van zijn werknemers en de concessiehouder. Het is
voor de goudondernemer niet altijd mogelijk steeds op de goudvelden aanwezig te
zijn. Hij moet namelijk ook in Paramaribo zijn zaakjes regelen. Soms heeft een
goudhaas twee of maximaal drie sets in bedrijf. Drie is volgens velen het maximum
omdat het anders onmogelijk wordt voldoende controle uit te oefenen op het gebeuren
op de goudvelden. Het risico wordt dan te groot dat de ondernemer kan fluiten naar
zijn geld omdat een of meer van zijn werknemers er met het goud vandoor is gegaan.
Kijkend naar de etnische herkomst dan blijkt verder dat de goudondernemers
afkomstig zijn uit alle etnische groepen. Opnieuw voeren de Brazilianen de boventoon.
Zij maken ongeveer 55 procent uit van de goudondernemers (bron?).
Niet alleen op de goudvelden laat de goudsector zijn sporen na. Een minder
gedocumenteerd deel speelt zich af in de stad. Ook in Paramaribo is namelijk een
groot aantal personen en bedrijven betrokken. Zo profiteren toeleveringsbedrijven,
transportondernemingen en oliemaatschappijen in sterke mate van de activiteiten in
de goudsector. In Paramaribo bevindt zich ook een steeds groter wordend segment
dat economische activiteiten ontplooit die gericht zijn op de Brazilianen. Daarnaast
zijn de goudbazen en concessiehouders grotendeels in de stad gevestigd. Andere
belanghebbenden in de stad zijn de goudopkopers, de juweliers en de Centrale Bank.
De spin-off effecten van de activiteiten in de goudsector moeten niet onderschat
worden. Ook de importeurs, toeleveranciers en transporteurs van voedsel, machinerie
en brandstof maken volgens Ferrier (2000a) en Hoogbergen & Kruit & Polimé (2001:
116) grote winsten. Aangezien Brazilianen drie maal per dag vlees eten zou
bijvoorbeeld de consumptie van rundvlees sinds hun komst zijn verdubbeld. Een
groot aantal handelsbedrijven speelt in op de vraag vanuit de goudsector en richt
zich op de import en verkoop van de verschillende inputs die nodig zijn voor de
goudwinning. De belangrijkste daarvan zijn graafmachines, zuig- en spuitinstallaties,
metaaldetectors, kwik en brandstof.
Behalve een aantal gevestigde bedrijven zoals Dawson, Van der Jagt, Sultan en
Traverco die zuig- en spuitinstallaties, grondverzetmachines en ketting-
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zagen leveren, is een aantal Braziliaanse leveranciers actief. Al deze machinerie moet
worden geïmporteerd. Voor de Braziliaanse leveranciers is het belangrijkste deel
van de importen afkomstig uit Brazilië aangezien zich daar een nog veel grotere
goudsector bevindt. In bijna alle gevallen kan men zowel met goud als met dollars
betalen. Voor het transport naar de goudvelden moeten afnemers zelf zorgen. Ook
de transportsector profiteert dus mee. Verschillende maatschappijen (waaronder SLM
en Gum Air) vliegen meerdere keren per dag met kleine vliegtuigjes richting de
goudvelden om goudzoekers te vervoeren en de goudkampen en winkeltjes te
bevoorraden (Pollack et al 1998: 11). Dagelijks vliegt Gum Air zeker vijf maal
richting verschillende goudvelden. Net als in het binnenland is het ook bij Gum Air
hierbij mogelijk om zonodig in goud te betalen. Naast personenvervoer verzorgt de
maatschappij ook vrachtvluchten. Voedsel, kwik, reserveonderdelen, alcohol,
televisies en verschillende luxe goederen worden op deze manier naar het binnenland
gebracht.
Grotere onderdelen, machines, voedselpakketten en enorme hoeveelheden brandstof
worden per boot over de rivieren en stroomversnellingen aangevoerd. Volgens Pollack
et al (1998: 11) verbruikt de goudsector jaarlijks namelijk 250 duizend vaten diesel
ofwel dertien procent van de totale brandstofinvoer van 1997. Op jaarbasis zou
ongeveer 1,5 miljoen liter diesel verkocht worden bij de drie pompstations in Albina.
Ongeveer de helft daarvan wordt naar Frans Guyana gesmokkeld, maar komt ook
daar grotendeels in de goudsector terecht. Deze hoeveelheid brandstof is echter
slechts bestemd voor dat deel van de goudsector dat zich stroomopwaarts de rivier
de Marowijne bevindt.
Concessiehouders lopen veel minder financiële risico's dan de goudbazen. De
meesten eisen voor het gebruik van hun grond vijf à tien procent van de opbrengst.
Anderen bemoeien zich niet met de gewonnen hoeveelheden en stellen een vaste
prijs van bijvoorbeeld 150 gram goud vast. Met een beetje geluk, kunnen zij slapend
rijk worden. De grote concessiehouders zoals Bouterse, Linscheer, Graanoogst en
Boerenveen (allen ex-militairen uit de jaren tachtig) hebben allemaal meerder
concessies. Zij kunnen hiermee op maandbasis met gemak 3000 dollar per concessie
verdienen. Over deze inkomsten betalen zij in de regel geen belasting.
Weer een stap hoger op de sociale ladder van de goudsector staan de goudopkopers
en de juweliers. In 1994 begon de Centrale Bank met de opkoop van ongeraffineerd
goud. Doordat het goud regelmatig met stoffen als koper en zilver werd vermengd,
betaalde de bank daarvoor echter een veel te hoge prijs en maakte enorme verliezen
(SPS 2003: 25). Een twaalftal goudopkopers kreeg daarop vanaf 1996 van de Centrale
Bank het exclusieve recht als tussenpersoon te fungeren en het goud van de
goudzoekers op te kopen. Wettelijk waren deze goudopkopers tot voor kort verplicht
al het opgekochte goud aan de Centrale Bank te verkopen. Slechts 27 procent van
de door Van Heemskerk ondervraagde goudzoekers gaf aan het goud aan legale
goudopkopers
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te verkopen. Eenderde zei zijn goud te slijten aan Chinese handelaren in Saint Laurent
(Frans Guyana) en Paramaribo. De Stichting Planbureau Suriname heeft wat andere
cijfers. Volgens het planbureau werd tot voor kort 25 à 30 procent aan de Centrale
Bank afgedragen, kwam vijftien procent terecht bij lokale juweliers en werd 60 tot
65 procent naar Frans Guyana Gesmokkeld (Heemskerk 2001: 21; SPS 2003: 24).
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de Centrale Batik slechts zo
weinig goud opkoopt. Een deel ervan komt rechtstreeks bij de juweliers terecht.
Officieel moeten zij hun goud importeren of kopen van de Centrale Bank. In de
praktijk komt een groot deel van de vele tientallen juweliers in Paramaribo echter
op illegale wijze aan zijn goud. Sommige juweliers hebben samenwerkingsverbanden
met opkopers. Anderen hebben historische banden met bepaalde goudzoekers. Chinese
handelaren zijn op dit terrein een van de grotere spelers en halen het goud soms zelfs
in de binnenlanden op. De juweliers zuiveren en smelten hun goud daarbij zelf.
Ook smokkelaars halen goud uit het binnenland. Een smokkelaar rekent twee tot
drie procent kosten voor het risico dat hij loopt en komt het goud daarvoor ook nog
eens in het binnenland ophalen. Door de vele overvallen tijdens transporten en op
de goudvelden is het risico te groot om grote hoeveelheden goud zelf te vervoeren
of lang te bewaren. De zwaar bewapende smokkelaars genieten een
vertrouwenspositie. In de stad kan de goudzoeker zijn deel komen halen. Met
bewapende helikopters, illegale vliegtuigjes of vliegtuigcharters wordt het goud
veelal naar het buitenland gesmokkeld. Met of zonder georganiseerde hulp van de
grote goudopkopers bleken smokkelaars in staat kanalen aan te boren om het goud
naar het buitenland te exporteren zonder dat de Centrale Bank daarbij betrokken was.
Het goud gaat overal naar toe. Niet alleen smokkelen Brazilianen het mee naar huis,
ook gaat het (vaak via Frans Guyana) naar Azië, Europa en de Verenigde Staten.
Ene Stanford, houder van een illegale cambio, smokkelde per vliegtuig gemiddeld
30 kilo goud per week naar de Verenigde Staten. Meer dan 85 mensen bleken bij
deze handel te zijn betrokken. Behalve in totaal 3600 kilo goud werd ook nog eens
47 miljoen dollar aan deviezen uitgevoerd (Ramcharan 1996: 9-11).
Dit alles kan verklaren waarom zo weinig goud aan de Centrale Bank werd
afgedragen. Vrij onopvallend en geleidelijk is de Centrale Bank er de laatste jaren
toe overgegaan de exportmarkt van goud vrij te geven. Aanvankelijk kreeg een vijftal
goudopkopers een exportvergunning. Dit had tot gevolg dat het bedrag dat
goudverkopers moeten betalen bij de aanbieding van goud is teruggelopen tot drie
procent: één procent royalty's en twee procent provisie. De goudzoekers krijgen dus
een veel betere prijs voor hun goud. De prijs is zelfs zo goed dat er nu ook goud uit
de buurlanden Guyana en Frans Guyana naar Suriname komt. Ook de smokkel van
goud is een veel minder interessant alternatief geworden. Het is het risico simpelweg
niet meer waard.
De vijf goudopkopers kregen zo een groot deel van de goudmarkt in handen. Het
is trouwens de vraag of het hier wel om vijf personen gaat. Waarschijn-
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lijk zijn drie van de vijf vergunningen goed beschouwd in handen van een en dezelfde
persoon. De Staat was deze persoon kennelijk zeer gunstig gezind. Inmiddels zijn
ook aan verschillende andere opkopers exportvergunningen verleend. De nieuwkomers
hebben het echter moeilijk hun verloren terrein goed te maken. Ook geruchten over
witwaspraktijken doen hierbij de ronde. Anders is het niet te verklaren dat het enkele
goudopkopers lukt gond boven de wereldmarktprijs aan te kopen. In een sector waar
zoveel zwart geld verdiend wordt, is het niet gek dat er over witwasactiviteiten wordt
gesproken. Een door mij geïnterviewde goudbaas investeerde zijn in de goudsector
verdiende geld zwart in verschillende eigen bedrijven in de rijstsector. Op deze
manier is hij in staat zijn landbouwbedrijven overeind te houden. De activiteiten in
de goudsector variëren dus van informeel tot illegaal en crimineel. Het is lastig in
geld uit te drukken hoe groot de omvang van de goudsector precies is. Uitgaande
van schattingen is het echter wel mogelijk een idee te geven. Allereerst is het daarbij
noodzakelijk na te gaan hoeveel goud er wordt gewonnen. Aangezien de
wereldproductie van goud in 2001 ongeveer 2,6 miljoen kilo bedroeg, wordt uit deze
cijfers duidelijk dat het aandeel van Suriname op de wereldmarkt zeer klein is. In
totaal produceerde Suriname dat jaar ongeveer 0,7 procent van de totale
wereldproductie. Ook wordt duidelijk dat zowel de inkomsten aan royalty's als de
totale productie na de piek van 1998 zijn afgenomen. Indien echter naar de verandering
in de cijfers sinds de invoering van de exportvergunningen wordt gekeken, dan is
vanaf oktober 2002 een flinke stijging zichtbaar van zowel de geëxporteerde
hoeveelheid goud als de geïnde royalty's. Tegenover een gemiddelde maandelijkse
goudaankoop door de Centrale Bank van ongeveer 275 kilo voor de maanden januari
tot en met augustus 2002 staat een goudexport van 776 kilo in de maand december.
Voor 2003 bedroeg deze gemiddeld per maand zelfs 953 kilo. Ook de geïnde royalty's
stegen van gemiddeld 24 duizend dollar per maand voor de eerste acht maanden van
2002 naar ruim 82 duizend dollar in de laatste maand van 2002. Voor 2003 komen
deze gemiddeld uit op ruim 109 duizend dollar per maand. Een extra reden voor de
stijging van de royalty's in 2003 is echter ook het feit dat de wereldgoudprijs in dat
jaar flink steeg. Afgaande op de cijfers van 2003 hebben de exportvergunningen dus
succes. In dat jaar werd namelijk een recordhoeveelheid van ruim elfduizend kilo
via de Centrale Bank geëxporteerd.
Uit een studie van de Stichting Planbureau Suriname blijkt dat sinds 1998 de
goudproductie afneemt. In 2002 bedroeg deze 16.800 kilo (SPS 2003: 23). Deze
daling zou het gevolg zijn van het uitgeput raken van de alluviale goudvoorraden,
een stijging van de dieselprijs en een daling van de wereldgoudprijs. Onderzoek van
Heemskerk (2001: 301) laat zien dat de prijs voor goud op de wereldmarkt echter
waarschijnlijk weinig effect heeft op de activiteiten in de goudsector. Mogelijk spelen
de kosten wel een belangrijke rol. Hoe dieper goudzoekers het binnenland in moeten,
hoe kostbaarder de onderneming wordt. Ook de stijging van de criminaliteit, malaria
en andere problemen
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in de goudsector dragen ertoe bij dat er geruchten gaan dat er niet alleen minder
Brazilianen naar Suriname komen, maar dat ook een deel van hen naar Guyana trekt.
Daar komen ze ook in diamantmijnen terecht.
In de goudsector is de grens tussen informeel, illegaal en crimineel vaag. Eenmaal
verzeild in de informele goudsector is de stap naar het criminele circuit ineens een
stuk minder groot. Vooral in de gestegen criminaliteit op de goudvelden is dit goed
zichtbaar. Ook de binnenlandbewoners worden de laatste tijd geconfronteerd met
het criminele gedrag van illegale Brazilianen die ‘zich aan God nog gebod storen en
het land reeds enige tijd terroriseren’.7 In september 2005 werd door een criminele
Braziliaanse bende een politiepost in het district Brokopondo overvallen waarbij een
agent werd doodgeschoten. Vanuit de samenleving wordt de roep om alle illegale
Brazilianen per onmiddellijke ingang het land uit te zetten steeds luider. Ex-leden
van het Jungle Commando hebben zelfs gedreigd de wapens tegen criminele
Braziliaanse benden op te pakken.
Volgens verschillende anonieme informanten wordt de goudsector ook wel als
cover gebruikt voor de drugshandel. Wellicht dat deze ontwikkeling ten grondslag
ligt aan de toegenomen criminaliteit onder illegale Brazilianen. Belangrijk is vooral
het ontduiken van belastingen door veel van de betrokkenen. Zonder dat de
belastingdienst hierop enig zicht heeft, maken bijvoorbeeld de goudhazen en de
concessiehouders enorme winsten. De belastingdienst zit echter met het probleem
hoe en op welke plaats deze belasting geïnd moet worden.

Drugs
Anders dan bij de goudsector waarbinnen vooral veel Surinamers en Brazilianen
belangen hebben, is de drugshandel een meer internationaal fenomeen. Niet voor
niets spreekt men in het geval van de drugshandel over grensoverschrijdende misdaad.
Een ander verschil met de goudsector is het aantal betrokkenen. Dit ligt in het geval
van de goudsector veel hoger. In de drugs verdienen veel minder mensen veel meer
geld. De totale winsten die in de drugssector worden behaald zouden echter wel eens
vergelijkbaar kunnen zijn met die in de goudsector. Suriname draait dan ook niet
alleen op drugsgelden. Het land betitelen als een regelrechte narcocratie of narcostaat
lijkt mij dan ook overdreven.
De eerste geluiden over Surinaamse betrokkenheid bij de internationale handel in
cocaïne stammen uit het begin van de jaren tachtig (Dew 1994; Haenen & Buddingh'
1994; Buddingh' 1999; Van den Heuvel 1999). Eind jaren tachtig werden in Nederland
steeds meer drugstransporten onderschept die afkomstig waren uit Suriname.
Het Surikartel, zoals de groep rond Bouterse werd genoemd, had weliswaar

7

Verklaring van Caprino Alendy, waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee: De
Ware Tijd, 16 september 2005.
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niet de omvang van de drugssyndicaten in Colombia en Bolivia, maar de organisatie,
waarvan de harde kern bestond uit militairen, werd steeds meer selfsupporting (Van
den Heuvel 1999: 63). In hoeverre deze beschuldigingen waar zijn en in hoeverre
de legerleiding werkelijk betrokken was bij de drugshandel, is niet geheel duidelijk.
Van veel aan Suriname gerelateerde drugszaken is het nooit bewezen dat de
voormalige militaire leiding erbij betrokken was. Aangezien Nederland vreesde dat
een zaak tegen het Surinaamse bewind zou leiden tot een diplomatieke oorlog zag
het er aanvankelijk van af over te gaan tot vervolging. Pas in 1994 durfde de
Nederlandse justitie het aan officieel een gerechtelijk vooronderzoek tegen Bouterse
te openen. In 1997 werd vervolgens door Nederland officieel een internationaal
opsporingsbevel uitgevaardigd. Uiteindelijk werd Bouterse in 2000 na hoger beroep
van een groot deel van de aanklachten vrijgesproken, maar voor zijn betrokkenheid
bij de Stellendamzaak8 veroordeeld tot elf jaar cel.
Na de val van de grote kartels in Colombia begin jaren negentig gingen steeds
meer kleinere groepen met eigen netwerken de drugshandel beheersen. De nieuwe
generatie drugsorganisaties gebruikt kleine en onbekende bazen die sneller en veiliger
winsten maken (Kerkhof 2003: 11). Ook in Suriname zijn op dit moment verschillende
kleinere en grotere elkaar beconcurrerende groeperingen actief. Minder dan in het
verleden zijn deze etnisch georganiseerd. Ondanks het feit dat het aantal rechtstreeks
betrokken personen, in vergelijking met bijvoorbeeld de goudsector, nog steeds klein
is, is dit aantal waarschijnlijk wel gestegen. Dit wordt met name verklaard door het
feit dat de kleinere organisaties ertoe over gingen gebruik te maken van de
zogenaamde bolletjesslikkers. Zij reizen per vliegtuig, smokkelen kleinere
hoeveelheden drugs met zich mee en verdienen weinig geld in verhouding tot het
risico dat zij lopen. Soms worden zij in drugs uitbetaald.
Waarom is juist Suriname zo belangrijk geworden in de internationale handel van
cocaïne? De oorzaken van deze tendens zijn velerlei. Behalve dat de legerleiding
ook zelf heeft meegewerkt aan de introductie van drugs in Suriname (al dan niet op
initiatief van de Colombiaanse kartels, dan wel uit noodzaak vanwege stopzetting
van de Nederlandse hulp), zijn er meerder oorzaken aan te wijzen die hebben
bijgedragen aan het feit dat Suriname voor veel drugshandelaren een aantrekkelijk
doorvoerland is geworden. Niet alleen zijn dit geografische, economische en
maatschappelijke factoren, maar ook culturele aspecten spelen hierbij een rol.
De geografische ligging vlakbij de cocaïneproducerende landen Peru, Bolivia en
Colombia vormt een eerste belangrijke oorzaak. De historische handelsen
familierelaties tussen Suriname en Nederland, de frequente rechtstreekse
vliegverbindingen en de goede verbindingen met de Nederlandse zeehavens,

8

In deze zaak werd 474 kilo cocaïne met een zeiljacht vanuit Suriname ingevoerd. De Belgische
hoofdverdachte in deze zaak wees Bouterse aan als zijn Surinaamse counterpartner
(NRC-Handelsblad, 16 april 1999).
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maakten van Suriname een belangrijke schakel tussen de drugsproducerende en de
drugsconsumerende landen (Regering van Suriname 2000: 4). Die goede verbindingen
met Nederland zijn belangrijk omdat Nederland mede dankzij de strategische ligging
in Europa, het milde crimineeljustitiële systeem en de goede omstandigheden in de
gevangenissen een belangrijk centrum van de Europese drugshandel vormt (Zaitch
2002a: 106-107).
De kwetsbaarheid van de economie en de heersende armoede zorgden ervoor dat
Suriname ontvankelijk werd voor de invloeden van het criminele drugscircuit. Meer
sociaal-culturele oorzaken liggen in de aantrekkingskracht van de Westerse levensstijl.
Daarnaast zijn illegale activiteiten beter mogelijk in samenlevingen met vagere
gedragsnormen en een hogere tolerantie voor afwijkend gedrag en als de consumptie
van luxegoederen een belangrijke maatstaf is voor status en succes (Kerkhof 2003:
16). Een ander aspect is het eerder besproken systeem van patronage en cliëntelisme.
De cultuur van corruptie maakte het voor criminelen relatief gemakkelijk mensen
om te kopen en zonder tegenwerking allerlei illegale activiteiten te ontplooien. Zo
ontstond een klasse van nieuwe rijken die grote vermogens heeft vergaard door
middel van corruptie, drugshandel, goudwinning en andere illegale activiteiten.
Behalve politieke en economische macht heeft de criminele wereld ook veel macht
doordat het niet schuwt (te dreigen) geweld te gebruiken. Regelmatig worden
opsporingsapparaten dan ook bedreigd met fysiek en psychisch geweld (SURIDIN
2002: 12). Ook proberen criminelen het opsporingsapparaat te infiltreren. Doordat
Suriname zo klein is, heeft bijna iedereen in het informele circuit wel ergens een
vriend, kennis of familielid die in het politiekorps werkt. Het kan dan ook voorkomen
dat een agent af en toe bewust de andere kant opkijkt.
Het controleapparaat is echter niet alleen gevoelig voor dreigementen, omkoping
en infiltratie. Ook geografische oorzaken dragen ertoe bij dat het controleapparaat
niet altijd goed kan functioneren. Voor Suriname is het zo goed als onmogelijk alle
grenzen te controleren. De kustwacht heeft een tekort aan boten en de grenspolitie
heeft te weinig vervoermiddelen. Ook is er geen radarsysteem waarmee het luchtruim
en de binnenlandse landingsbanen in de gaten kunnen worden gehouden. Evenmin
beschikt de politie over moderne communicatiemiddelen en op de luchthaven
ontbreekt moderne detectieapparatuur (SURIDIN 2002: 12). Volgens Kagie (2000:
32) werden in 2000 welgeteld twintig inspecteurs geacht de import, export en handel
van drugs in heel Suriname onder controle te houden: ‘Ze hebben verouderd materiaal,
zijn onderbezet en zijn te krap gehuisvest. Van de twee dienstauto's is er een chronisch
kapot en geld voor benzine is er bijna niet’. Suriname heeft geen adequate
grensbewaking, 60 illegale airstrips, anderhalve drugshond, geen geld, geen auto's
en geen vliegtuigen ter beschikking voor opsporingsdiensten. Criminele organisaties
daarentegen, beschikken over de meest geavanceerde middelen. De politie in Suriname
loopt hierdoor noodgedwongen vaak achter de feiten aan.
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Om de cocaïne Suriname in te krijgen worden verschillende methoden gebruikt. De
eerste is de methode per vliegtuigje vanuit Brazilië of Colombia. Daarbij worden de
ladingen voor de kust of boven rivieren gedropt of in het binnenland op illegale
airstrips afgeleverd. Cocaïne komt echter ook per boot het land binnen. Dit komt
niet altijd rechtstreeks uit Colombia of Venezuela, maar soms ook met zogenaamde
schoeners vanuit Brazilië. Cocaïne wordt ook aangevoerd met vaartuigen die Suriname
regelmatig aandoen in verband met de in- en uitvoer van handelswaren. De cocaïne
wordt dan tot het Surinaamse territoir binnengebracht of overgenomen door
Surinaamse boten die de buitenlandse boten tegemoet varen (Regering van Suriname
2000: 8). Voor de smokkel uit Brazilië worden daarnaast steeds grotere en snellere
boten gebruikt zoals cuteiros die op vissersboten lijken maar speciaal worden ingezet
voor de smokkel van drugs (Schönenberg 2003: 144).
Om de cocaïne naar Europa te krijgen worden de grote partijen die op deze manier
Suriname binnenkomen gereed gemaakt voor verdere verzending. De drugs kan
worden verstopt in de reguliere, private of interne post. Hiervoor zijn geen
smokkelaars nodig. Met behulp van drugshonden en speciale scanners onderschept
de Nederlandse post zo maandelijks ongeveer 20 kilo cocaïne (Zaitch 2002a: 138).
Meestal worden deze activiteiten georganiseerd door kleine exporteurs en amateurs
uit Suriname en de Nederlandse Antillen die valse namen gebruiken en de cocaïne
in andere spullen verstoppen (Zaitch 2002a: 139). Een tweede methode die Zaitch
onderscheidt, is die per vliegtuig. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van grotere
partijen verstopt tussen de vracht, in het laadruim of op andere plaatsen in het
vliegtuig. Zo was de grootste vangst op Schiphol ooit, afkomstig uit Suriname. In
mei 1999 werd in dozen fruit en groente 700 kilo cocaïne aangetroffen.9 Ook was er
een gestage stroom van grote hoeveelheden cocaïne die onder de cateringtrolleys in
de SLM vliegtuigen werd verborgen (KTR 2003) en werd eind maart 2003 een
werknemer van de SLM aangehouden die in de dubbele bodem van een
koffercontainer 70 kilo cocaïne had verstopt.10 Voor de smokkel wordt dus ook
gebruik gemaakt van de bemanning van vliegtuigen of het luchthavenpersoneel en
ook de controlediensten zijn soms betrokken.11 Een derde methode die in 2002 in
ieder geval meerdere malen is toegepast is die met behulp van koffers van onwetende
passagiers. Meerdere keren zijn passagiers van de SLM en de KLM na aankomst in
Nederland beroofd van hun bagage.12 Een andere belangrijke en in de media vooral
in 2003 en 2004 vaak aandacht krijgende smokkelmethode is die met behulp van
koeriers. Hierbij maakt men

9
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De Ware Tijd, 11 februari 2003, ‘Hogere strafeis in beroepszaak 7 ton cocaïne’.
De Ware Tijd, 2 april 2003, ‘Anti-narcotica-brigade onderschept cocaïne op Zanderij’.
Ibid. In hetzelfde artikel wordt melding gemaakt van twee leden van de Militaire Politie die
zijn aangehouden in verband met de vangst van 150 kilo cocaïne op Schiphol. Het tweetal
dat op de Surinaamse luchthaven was gestationeerd zou bewust hebben meegewerkt aan het
doorlaten van de in Nederland aangehouden verdachte.
De Ware Tijd, 15 juni 2002, ‘Kofferroof nieuw fenomeen in de drugscriminaliteit’.
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onderscheid tussen de zogenaamde bolletjesslikkers en koeriers die cocaïne op hun
lichaam of in (hand)bagage meesmokkelen. Grofweg gaat het in dit geval om
hoeveelheden met een gewicht tussen de 500 gram en twintig kilo die ofwel
individueel worden georganiseerd ofwel door semi-professionele organisaties. Het
slikken van bolletjes is vooral populair onder kansarme jongeren die soms in
Nederland worden gerekruteerd, maar ook uit Suriname zelf afkomstig zijn. Een
slikker kan ongeveer 500 gram tot één kilo aan bolletjes tot zich nemen. Dit slikken
was een tijdlang een geliefde vervoersmethode, maar is vanwege de honderd-procent
controle op Schiphol aanzienlijk afgenomen. Wel is het zo dat koeriers waarschijnlijk
nu gebruik maken van andere vliegroutes.
Het grootste deel van de cocaïne komt echter volgens Zaitch (2002a: 141) nog
steeds per schip naar Nederland. Hoeveelheden van tussen de twintig kilo en meerdere
tonnen komen op verschillende manieren regelmatig het land binnen. Dit kan in
tankers, containerschepen, open vrachtboten en zeilschepen. De meest gebruikte
havens zijn daarbij die van Rotterdam en Amsterdam, maar ook in de kleinere havens
wordt regelmatig drugs onderschept.13 De cocaïne wordt op verschillende manieren
verstopt. Zo kan de cocaïne worden verborgen tussen bulkgoederen zoals in uitgeholde
boomstammen, tussen rijst, diepgevroren vis, garnalen en koffie of in partijen groente
en fruit. Verder kunnen drugshandelaren de drugs verbergen tussen reguliere
handelswaar in containers zoals tussen of in meubels, rolstoelen, vruchtensappen of
vloerkleden. Een derde mogelijkheid is het verstoppen van de cocaïne aan of zelfs
buiten boord. In het eerste geval wordt de cocaïne bijvoorbeeld verstopt in de
brandstoftank.14 Soms worden de drugs echter ook onder het schip gemonteerd in
torpedoachtige kokers.15 Er moeten dan duikers aan te pas komen om de drugs te
plaatsen en te verwijderen.
Soms zal de cocaïne dus door handlangers van het haventerrein moeten worden
gehaald. Dienstdoend havenpersoneel moet daarbij eventueel worden omgekocht.
De uitstekende aansluiting op het achterland van met name de Rotterdamse haven
maakt het voor drugshandelaren volgens Zaitch (2002b: 461) betrekkelijk eenvoudig
de illegale handelswaar naar verder gelegen landen in Europa te vervoeren. Daarbij
maken drugshandelaren soms gebruik van gevestigde bedrijven die zich, met hun
handel op Zuid-Amerika richten of die actief zijn op of rond de haven.
Drugshandelaren proberen werknemers van deze bedrijven bij de smokkel te betrekken
of kleine armlastige en noodlijdende bedrijven te verleiden met het vooruitzicht van
aanzienlijke

13
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15

Een van de grootste drugsvangsten in Nederland ooit werd bijvoorbeeld in Zeewolde
onderschept in 1994. Op een schip uit Venezuela werd in totaal 3 ton vermoedelijk uit
Suriname afkomstige cocaïne aangetroffen (Zaitch 2002: 307).
Dit was het geval bij de grootste drugsvangst in Nederland tot nu toe. In augustus 2003 werd
in Vlissingen na een tip een Venezolaans schip aangehouden dat op weg naar Antwerpen
motorpech had gekregen. In een geheim compartiment in de brandstoftank vond de douane
na drie dagen zoeken 4050 kilo cocaïne (NRC-Handelsblad, 21 november 2003.
De Volkskrant, 12 december 2001.
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winsten. Soms echter wordt, met name in het geval van containers, de drugs ook
zonder medeweten van de opvarenden vervoerd. Legale scheepvaartmaatschappijen
en transportondernemingen zorgen dan ongewild voor het vervoeren, uitladen en
zelfs tot in het magazijn afleveren van de cocaïne (Zaitch 2002a: 141).
Verschillende vormen van smokkel vereisen een verschillende organisatie. Hoe
groter de belangen en de risico's, des te strakker zal de organisatie moeten zijn. Dit
geldt met name voor de wat grotere transporten. Hiervoor zijn volgens Zaitch (2002b:
463) de containers het populairst. Veel van zijn informanten zien in deze vorm van
smokkel namelijk de beste kans om de lading ongezien de douanecontroles te laten
passeren. In het geval van megapartijen van meerdere tonnen, zal de waar echter
eerder in of onder de schepen worden vervoerd, aldus Zaitch.16 De organisatoren van
dergelijk grote partijen zijn volgens Zaitch vrijwel altijd Nederlanders, Venezolanen
of Colombianen. Surinamers en Antillianen zijn daar tot nu toe nauwelijks bij
betrokken. Elke smokkelmethode vraagt om een eigen organisatie, maar altijd wordt
daarbij een grote flexibiliteit vereist. Routes en smokkelmethoden veranderen
voortdurend om de politie voor te blijven.
Als er grote hoeveelheden drugs vanuit Suriname richting Europa komen, dan
moet daar ook op de een of andere manier voor worden betaald. Een wel gebruikte
betalingsmethode is die in de vorm van goederen. In ruil voor drugs kan allerhande
waar naar Suriname worden vervoerd. Een in Suriname gebruikte methode is het
verschepen van in Europa gestolen auto's. Om deze reden zonden twee
verzekeringsmaatschappijen in 2002 deskundigen naar Suriname. Zij spoorden 33
in Nederland gestolen auto's op met een gemiddelde waarde van 70.000 euro.17 De
auto's zouden op bestelling worden gestolen en door corrupte ambtenaren worden
ingeklaard. Een minder gemakkelijk traceerbare methode is die waarbij goederen
vanuit Japan en China als betaling naar Suriname komen.
Indien een drugsdeal op handen is, gaat een handlanger van de organisator langs
een aantal mogelijke geldschieters. Deze geldschieters stellen geen vragen en lopen
het risico de inzet kwijt te raken als de transactie mislukt. Slaagt de deal, dan wordt
na vier maanden tijd een winst van 25 procent in het vooruitzicht gesteld. De
geldschieters weten dus niet aan wie en waarvoor zij hun geld uitlenen. Met dit geld
wordt de cocaïne aangekocht en het transport gereed gemaakt. Vliegtuigjes uit
Colombia landen op illegale landingsbanen in het binnenland, waarbij hele dorpen
betrokken zijn, bijvoorbeeld voor het bijhouden van de landingsbanen. De cocaïne
wordt vervolgens verstopt tussen legale handelswaar en naar Nederland
getransporteerd. Waar het geld vroeger fysiek werd overgebracht gaat dat nu ook
via in Nederland actieve cambio's en trading houses. Daarbij worden waardepapieren
uitgeschreven die dan in
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Zaitch deed deze uitspraak tijdens een interview op 10 december 2003.
De Ware Tijd, 22 november 2002.
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bijvoorbeeld China en Japan kunnen worden verzilverd. Deze goederen worden dan
in Suriname voor twintig procent onder de werkelijke prijs verkocht, zodat
geldschieters snel kunnen worden terugbetaald. Daarnaast levert dit een verklaring
voor de grote hoeveelheid auto's en de volle supermarkten in Suriname.
Een anonieme autohandelaar bevestigde deze werkwijze. Volgens hem is het
zonder meer waar dat een aantal autozaken functioneert als witwascentrale. Sommige
autohandelaren in Suriname fungeren dan ook als tussenpersoon voor de drugshandel.
Drugsdealers in Suriname nemen contact op met lokale autohandelaren die
gemakkelijk in Japan auto's kunnen bestellen. Door drugshandelaren in bijvoorbeeld
Nederland wordt vervolgens geld overgemaakt naar de exporteurs in Japan. De
inkomsten uit de autoverkoop in Suriname worden dan weer doorgesluisd naar de
lokale drugsbende. Dit lijkt een goed geolied systeem te zijn waarop de politie weinig
zicht heeft, maar waarachter een omvangrijke criminele organisatie schuil moet gaan.
Schattingen over de ontvang van de totale drugssmokkel zijn moeilijk te geven.
Doordat het drugscircuit zich vrijwel geheel in de criminele sfeer bevindt, is het
onmogelijk precies te weten hoeveel drugs er via Suriname worden doorgevoerd.
Daar komt bij dat drugshandelaren geen vaste routes en methoden gebruiken. Zij
spelen in op veranderende omstandigheden en reageren ad hoc op geboden kansen.
Voor de politie zijn dergelijke cijfers dan ook minder interessant. Voor hen tellen in
principe de vangsten en arrestaties. Daarnaast worden cijfers over de omvang vaak
gemanipuleerd voor politieke doeleinden. Met het oog op het aantrekken van
buitenlandse hulp of het afleiden van de aandacht kan het voor- of nadeliger zijn om
hogere of lagere cijfers te geven (Vellinga 1997: 3). De schattingen voor Suriname
lopen ver uiteen. Zo schatte de UNODC dat er in 1998 via de drie Guyana's in totaal
twintig ton cocaïne werd gesmokkeld. Suriname zou daarvan zeven ton voor zijn
rekening nemen (UN Agencies 1999: 79). De Surinaamse politiefunctionaris Tjin
Liep Shie schatte in 1997 dat er jaarlijks 26.000 kilo cocaïne vanuit Suriname naar
Europa werd getransporteerd (Buddingh' 1999: 378). Inmiddels heeft de UNODC
zijn schattingen bijgesteld. Recent werd melding gemaakt van een cijfer dat ligt rond
de 20 ton,18 een flinke stijging ten opzichte van 1997 dus. Medewerkers van de
Amerikaanse ambassade in Paramaribo menen dat het cijfer nog vele malen hoger
ligt en schatten de hoeveelheid cocaïne die via Suriname wordt doorgevoerd op
tussen de 50 en 100 ton. Dat zou betekenen dat in plaats van één procent, ongeveer
tien procent van de totale wereldproductie (750 ton) via Suriname gesmokkeld zou
worden. Het is dan ook geen wonder dat er vanuit Colombia geluiden komen dat
Suriname voor Colombia een ‘sleutelland’ is geworden. Van onderschepte cocaïne
is echter lang niet altijd aan te geven waar deze is ingeladen.
Naast de aantallen kilo's die via Suriname worden gesmokkeld, zijn ook de
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De Ware Tijd, 27 november 2003.
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bedragen die daarmee gemoeid zijn interessant. Omdat de groothandelsprijs van
cocaïne in Nederland het veelvoudige is van die in Suriname, wordt er onderweg
veel geld verdiend. Van de verkoopprijs moeten echter naast de aankoopprijs, de
kosten van transport, beveiliging, omkoping en witwassen worden afgetrokken. De
totale kosten voor het verwerken van de cocabladeren tot één kilo cocaïne en het
afleveren hiervan op de consumentenmarkt, bedragen volgens Zaitch (2002a: 47)
ongeveer 6600 à 8700 dollar. Hij voegt daaraan toe dat bij deze kosten het risico van
inbeslagname kan worden opgeteld. De totale kosten zouden dan volgens hem nog
dertig procent hoger liggen. De winst die overblijft, komt natuurlijk slechts
gedeeltelijk in het producerende land terecht. Elke schakel in de drugshandel verdient
hiervan een deel.

Afsluiting
In Paramaribo profiteert een groot aantal belanghebbers van de activiteiten in de
goudsector. Goudbazen, concessiehouders, handelaren, luchtvaartmaatschappijen,
oliemaatschappijen, juweliers, taxichauffeurs, toeleveringsbedrijven en goudopkopers
verdienen allen goud geld aan de goudwinning. De spin-off effecten van deze sector
zijn dan ook, voor wat betreft de gecreëerde werkgelegenheid en als aandeel in het
BBP, enorm. Over het algemeen wordt daarbij weliswaar door sommigen belastingen
ontdoken, maar is daarbij van criminele activiteiten geen sprake. De recentelijk
toegewezen exportvergunningen zijn echter wel op ‘de Surinaamse manier’ verleend.
Hierdoor kan wel gesproken worden van het ontstaan van een goudkartel. De
goudopkopers die deze vergunningen in handen kregen beheersen nu de markt. De
goudprijzen zijn zo goed dat een groot deel van het tot voor kort naar Frans Guyana
gesmokkelde goud nu zichtbaar is geworden. Er wordt nu zelfs goud vanuit de
buurlanden naar Suriname gebracht. Voor de Surinaamse overheid heeft dit tot gevolg
dat de inkomsten aan royalty's het laatste jaar flink zijn toegenomen. Van echt
aanzienlijke inkomsten voor de staat is echter nog steeds geen sprake.
In vergelijking met de goudsector zijn er bij de drugshandel veel minder mensen
betrokken en profiteren maar weinig mensen in Suriname van de drugshandel. De
spin-off effecten van de drugshandel zijn ook relatief klein. Wel moet daarbij gezegd
worden, dat activiteiten in de goudsector regelmatig ook als cover worden gebruikt
voor allerhande drugsgerelateerde zaken. Niet alleen worden de landingsbanen in de
binnenlanden die bestemd zijn voor de goudsector ook door drugshandelaren gebruikt,
maar ook verklaart een deel van de bij de drugshandel betroken personen hun
drugsinkomsten als verdiensten uit de goudsector. Machines die gebruikt worden in
de goudsector kunnen aangeschaft worden met drugsgelden en het goud dat daarmee
gewonnen wordt kan legaal aan goudopkopers worden verkocht. Toch zouden de in
Suriname achterblijvende opbrengsten van de drugshandel wel eens vergelijkbaar
kunnen zijn met die uit het goud.
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Uit het hiervoor gaande mag blijken dat de Surinaamse economie er door
normvervaging, illegaliteit en een cultuur van corruptie weinig rooskleurig voor
staat. Ondanks enkele verbeteringen en successen onder Venetiaan II (2000-2005)
blijkt het controleapparaat door verschillende oorzaken te zwak om hogere
belastinginkomsten te garanderen en de omvang van het illegale en criminele circuit
terug te dringen. Buiten Paramaribo zou zelfs gesproken kunnen worden van een
non-staat. Verschillende regeringen lieten de Surinaamse bevolking geen andere
keus dan het zoeken van inkomsten in de informele sfeer. In werkelijkheid is de
armoedesituatie dan ook minder ernstig dan officiële statistieken doen vermoeden.
Per definitie zijn de activiteiten in de drugssector crimineel. Voor wat betreft de
goudactiviteiten in de binnenlanden kan gesteld worden dat deze grotendeels informeel
van aard zijn. In de stad zijn deze, net als in de handel, veel meer een onderdeel van
de formele economie. Dit sluit echter geenszins uit dat op grote schaal misbruik
wordt gemaakt van allerhande illegale economische activiteiten om te overleven of
op ongeoorloofde wijze winsten te behalen. Onverantwoord ondernemen komt in
Suriname dan ook in alle sectoren voor. Tussen de formele en de informele economie
vervullen daarbij het witwassen en de corruptie als illegale economische activiteiten,
de handel als sector en de autohandel als subsector, een spilfunctie. De verschillende
sectoren binnen de informele economie van Suriname kunnen hierdoor ook nauwelijks
los van elkaar worden bezien.
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Michiel van Kempen
Literatuur van niet-Surinamers over Suriname
Een nieuwe materiaalverzameling, thrillers en slavernijteksten
Inleiding
Op de website van IBS is een nieuwe materiaalverzameling publiek bereikbaar
geworden: een signaleringslijst van alle literaire werken van 1596 tot heden,
geschreven door niet-Surinamers over Suriname. Aan de hand van een voorbeeld uit
een nog nooit onderzocht genre - thrillers over Suriname - wordt ingegaan op enkele
onderzoeksmogelijkheden waaraan die signaleringslijst dienstbaar kan zijn. Er wordt
bekeken wat er al aan bellettrie is geanalyseerd en er volgt een casusonderzoek: het
beeld van de koloniale werkelijkheid zoals dat uit enkele 19de-eeuwse teksten naar
voren komt.

Thrillers
Op 11 augustus 2004 bezorgde de postbode me een pakje in de vertrouwde gele
envelop zoals ik die vaker uit Suriname krijg, en ook nu beplakt met talloze postzegels
met kleurrijke afbeeldingen uit de faunawereld. Het bleek een boek te bevatten, een
afgeschreven exemplaar uit de Ann Arbor Michigan Public Library. Bij nader toezien
bleek het pakketje uit de Verenigde Staten te komen en toen schoot me te binnen dat
ik maanden geleden een boek had besteld, Double Identity. Het kostte 93 dollarcent,
maar aan ‘shipping & handling’ kwam daar nog $9.79 bij.
Double Identity is geschreven door de Amerikaanse auteur George Harman Coxe
(1901-1984). Het boek opent met een scène aan boord van een vliegtuig: zekere Alan
Carlisle is op weg naar Suriname, om in een heel andere levenssfeer zijn persoonlijke
problemen van zich af te schudden - een verhaalinzet die onmiddellijk de opendag
van Albert Helmans novelle Amor ontdekt Aruba (1999) in herinnering roept. Carlisle
is van plan om assistentie te gaan verlenen aan een piloor die op het binnenland
vliegt. Hij ziet aan boord iemand die als twee druppels water op hemzelf lijkt, ontdekt
later lijken in zowat elk toilet dat hij aandoet en hij raakt uiteindelijk betrokken in
een geschiedenis van persoonsverwisseling, achtervolging en moord.
Ik was het boek op het spoor gekomen doordat ik bij een antiquariaat de pocket
Ein Gesicht für zwei kocht, de Duitse vertaling van het boek van Coxe, die al direct
in hetzelfde jaar verscheen als Double Identity. Het Amerikaanse origineel was toen
snel gevonden.
In totaal bracht George H. Coxe 63 thrillers op zijn naam en hij voelde zich
blijkbaar wel comfortabel in verhalen met het Caraïbisch gebied als décor, getuige
zijn boeken Assignment in Guiana (1942), Murder in Havana (1943)
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en het zich in Caracas afspelende One Minute Past Eight (1957). En dan is er dus
Double Identity over Suriname. Dat thrillerauteurs Suriname tot decor kiezen is niet
werkelijk opzienbarend. De auteurs van lange reeksen detectives en spionageromans,
vaak rond dezelfde hoofdpersoon gecreëerd, lijken braaf hun atlas af te werken. Zo
schreef de bekendste Franse auteur van het genre, Gérard de Villiers, in zijn
zogenaamde SAS-reeks in 1983 Aventure au Surinam, waarvan al spoedig hoogstwaarschijnlijk in 1984 - een Duitse vertaling uitkwam: Malko; Countdown
des Todes in Surinam, en in 1985 ook een Nederlandse vertaling: Avontuur in
Suriname. (Overigens heeft volgens mij de bekendste auteur uit het thriller-genre,
W.E. Johns - schrijver van de enorme reeks Biggles-boeken - nooit een van zijn
teksten in Suriname gesitueerd (Biggles in the jungle uit 1942 speelt zich af in
Belize).)

Stofomslag van Double Identity van George Harman Coxe.

De reeks Nederlandstalige thrillers die zich in Suriname afspelen begon in 1930
met de ‘West-Indische roman’ Verborgen angels van Ivans, schrijversnaam van
Jakob van Schevichaven. In zijn voetspoor volgden velen, vooral in de jaren sinds
de coup van 1980, toen het militairistische Suriname blijkbaar een interessante
thriller-setting opleverde. Joop van den Broek, Maarten Corneliszoon, Jan van Hout,
Lydia Rood, Tomas Ross, Bella Teloor, Jacob Vis, Fortinbras Vonk, Henk van der
Vorst bedienden zich met wisselend succes van omstandigheden waarvan bijna
dagelijks in de Nederlandse kranten verslag werd gedaan.

Imagologisch beeld van Suriname
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Is het een belangrijk genre: de thriller met Suriname als décor? Die vraag is een
literatuurkritische, maar geen literatuurwetenschappelijke. Natuurlijk is er een
antwoord op die vraag te formuleren, bijvoorbeeld: thrillers met Suriname als décor
zijn belangrijk, omdat ze vanwege hun vaak wereldwijde verspreiding voor veel
lezers de enige kennismaking geven met een onbekend land. Maar ten principale
geldt dat thrillers niet belangrijker of onbelangrijker zijn dan welke ander tekstgenre
ook. Double Identity van Coxe, dat maar heel weinigen kennen, is dus in principe
niet onbelangrijker dan het bekende De laatste resten tropisch Nederland (1969) van
W.F. Hermans. Elke tekst die binnen het bereik van een leespubliek komt, kan
namelijk geanalyseerd worden op een wijze die het laatste decennium veel beoefenaars
vindt: als een tekst die een visie representeert op een land, als een tekst die vanuit
bepaalde premissen (ideologische, nationalistische, sociologische enz.) een
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beeld oproept van een land. Deze imagologische benadering, die vaak ook in het
bijzonder geïnteresseerd is in processen van nationale mythevorming en in het
verlengde daarvan ook van zaken als nationale identiteit, zelfbeeld, Ander-beeld en
natievorming, heeft voor verschillende landen al vruchtbare onderzoeksresultaten
opgeleverd.
Landbeschrijvingen en reisverslagen van Suriname zijn voor veel disciplines
belangrijke bronnen van informatie geweest. Enig werk is al verricht, vooral op het
gebied van de beeldvorming in Nederlandse teksten over de Surinaamse slavernij.
Zo analyseerde Gert Oostindie (1993) hoe auteurs als Voltaire en Stedman de
internationale meningsvorming over de kolonie Suriname als strengste van zijn tijd
in sterke mate hebben beïnvloed. Expliciet was het beeld van de slavernij onderwerp
van historische studie in bijvoorbeeld Waaldijks proefschrift Die Rolle der
niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich der Aufhebung
der Sklaverei in den westindischen Kolonien (1959), in het proefschrift Wanklanken
rond een wingewest (1992) waarin Jaap Toes schaamteloos leentjebuur speelde bij
Waaldijk, en in de doctoraalscriptie van Patricia Gomes die verscheen onder de titel
Over ‘natuurgenooten’ en ‘onwillige honden’ (2003) en die de in dit verband
duidelijke ondertitel droeg: Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en
onderdrukking in Suriname 1842-1862. Dat zij een belangrijk deel van hun teksten
uit de 19de eeuw haalden, is weinig verwonderlijk in aanmerking genomen de enorme
aanwas van teksten over Suriname na 1800.
Als het om de imagologie van Suriname gaat, voorzover het belletristische werken
betreft, moet er daarentegen nog heel veel werk verzet worden. De meest uitputtende
studie vanuit de neerlandistiek is nog altijd Bert Paasmans proefschrift Reinhart:
Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting (1984), waarin hij
de roman Reinhart van Elisabeth Maria Post plaatst in een brede beschrijving van
literaire teksten uit de achttiende en begin 19de eeuw. Van de Nederlandse literatuur
van de 19de en 20ste eeuw over Suriname heb ik zelf enkele overzichten gegeven,
overigens zonder daarin uitputtend te zijn.1 In totaal een tiental 19de-eeuwse literaire
teksten zijn nauwkeuriger onder de loep genomen in drie artikelen.2 Weliswaar zijn
er dan nog verspreid enkele artikelen verschenen over afzonderlijke auteurs, maar
daarin zijn eerder elementen voor een imagologische benadering terug te vinden,
dan

1

2

Van Kempen 1990, 1998, 2002a. In de proefschrifteditie van Een geschiedenis van de
Surinaamse literatuur komen buitenlandse teksten over Suriname - Europese maar ook
bijvoorbeeld Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin - uitvoerig aan de orde, zie Van Kempen
2002c, III: 44-60, 149-165, 286-292 en IV: 135-142. In sterk verkorte versie komen die
hoofdstukken terug in de handelseditie van hetzelfde werk: Van Kempen 2003, I: 240-250,
300-302, 315-322 en 412-415 en II: 574-578.
Van Kempen 1999 bekeek drie teksten op de wijze waarop de slavernij op Romantische
wijze in beeld werd gebracht: Marie en Pauline of Nederigheid en hoogmoed (1856) van
P.J. Andriessen, De kanten zakdoek (1867) van E. Gerdes en De commandant van de
negerjagers (1890) van J. Hendrik van Balen. Van Kempen 2002b bekeek vier teksten en
leverde het materiaal voor het vervolg van dit artikel. Ammerlaan 2005 analyseerde de
beeldvorming over zwarten en slavernij in kinderboeken tussen 1807 en 1863.
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dat er expliciet voor zo'n benadering werd gekozen. De historiografische stand van
zaken (ook ten aanzien van de literatuurstudie van andere voormalige Nederlandse
koloniën) schetste Bert Paasman in zijn inaugurele rede en in een later opstel (Paasman
2002 en 2004). De grote bulk van het imagologische werk moet dus nog altijd gedaan
worden, evengoed als het gaat om het beeld van Suriname in Nederlandse teksten,
als om literaire teksten in andere talen. Zaak is dan allereerst om zicht te krijgen op
wat voor materiaal er feitelijk bestaat. Daarvan bestond tot voor kort geen goed
overzicht.

De signaleringslijst
Op de website van de Stichting IBS www.surinamistiek.nl is nu een link te vinden
naar de ‘Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-Surinaams literair
werk over Suriname’. De lijst staat ten dienste van lezers en boekverzamelaars, maar
toch allereerst van historici en literatuurwetenschappers. Ze bevat alle getraceerde
bellettristische werken over Suriname in boekvorm van niet-Surinaamse auteurs
(inclusief enkele ‘tussenfiguren’, die om strijd worden gezien als behorend tot de
Surinaamse letteren of als passanten/immigranten). ‘Bellettristisch’ moet dan worden
opgevat in de ruime, oude betekenis, en houdt dus ook landbeschrijvingen en
journalistieke werken in. Oude reisbeschrijvingen kunnen natuurlijk ook betrekking
hebben op de gehele ‘Wilde Kust’ en dus op meer dan het huidige grondgebied van
Suriname. Er is zowel een lijst van literatuur voor volwassenen, als een lijst van
kinder- en jeugdliteratuur te vinden. Bij elke titel is aangegeven om wat voor genre
het gaat (roman, verhalenbundel, theater, reisverslag enz.).
In de lijst zijn uitsluitend eerste drukken vermeld. Vertalingen zijn alleen
opgenomen, wanneer het om de vertaling naar het Nederlands gaat. Secundaire
literatuur, kranten en tijdschriftbijdragen zijn niet opgenomen. De titelbeschrijvingen
zijn als signalement bedoeld en derhalve zijn de titels niet uitputtend bibliografisch
beschreven. Wie een uitputtende bibliografische beschrijving wil inclusief omvang,
illustratoren en andere bijzonderheden van een boek, kan van een titel uit de
signaleringslijst een uitgebreidere titelbeschrijving opzoeken in de bestaande
bibliotheekcatalogi en Suriname-bibliografieën - vandaag de dag bijna allemaal ook
on line raadpleegbaar.
Met hun bekende Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden (1958)
publiceerden Ursy Lichtveld en Jan Voorhoeve een eerste leesboek met een uitgave
van een beperkt aantal Nederlandse teksten uit de koloniale tijd (naast Surinaamse
teksten). Rosemarijn Hoefte en Gert Oostindie brachten in 1996 een keuze van 33
fragmenten uit het werk van auteurs die over zowel Suriname als de Nederlandse
Antillen schreven, daaronder overigens een tiental van werken uit de landen-zelf. In
Noordoostpassanten: 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de
Nederlandse Antillen en Aruba verzamelden Michiel van Kempen en Wim Rutgers
fragmenten of hele teksten van 108 auteurs. Vier van die auteurs zullen hieronder
nader worden bekeken op het beeld dat zij geven van de slavernij in Suriname.
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De 19de eeuw
In de 19de eeuw werd de slavernij een dankbare voedingsbodem geworden voor
literaire verbeelding door Nederlandstalige auteurs. De slavenjacht in Afrika, de
tocht over de oceaan, de wreedheid van de planters en de nobelheid van de slaven,
het geploeter door de zwampen van militairen die de woeste Marrons achterna zaten:
het is allemaal dankbaar aangegrepen voor avonturenverhalen. De 19de eeuw heeft
dan ook meer dan dubbel zoveel literaire teksten over Suriname voortgebracht als
de 18de. Het aantal literaire teksten in boekvorm over de kolonie Suriname van
Nederlandse schrijvers bedroeg in de 18de eeuw 21; vier daarvan waren reisverslagen
of landbeschrijvingen, in 17 gevallen ging het om fictionele teksten (romans, maar
vooral toneel en poëzie). In de eerste helft van de 19de eeuw verschenen er eveneens
21 teksten: veertien kunnen gerekend worden tot de reis- of landbeschrijvingen,
zeven tot de literaire fictie. In de tweede helft van de 19de eeuw echter verschenen
er maar liefst 34 literaire teksten in boekvorm, waarvan 9 reisbeschrijvingen, de
andere voornamelijk prozateksten. Deze cijfers zijn zeker voor wat betreft de 19de
eeuw aan de voorzichtige kant: mogelijk duiken er nog meer teksten op die tot nu
toe niet geïdentificeerd zijn als koloniale teksten over Suriname.
Een groot aantal van deze teksten geeft een gruwelijk beeld van de periode van
de slavernij en is een uiting van morele verontwaardiging over wat de slavernij
aanrichtte. We kunnen vooronderstellen dat de slaventijd als verhaalstof populairder
werd, omdat er gaandeweg steeds nadrukkelijker afstand van het slavernijsysteetn
werd genomen. Dit kan misschien met nog enkele cijfers worden onderbouwd. Als
we reis- en landbeschrijvingen buiten beschouwing laten, dan zien we dat van 1800
tot 1850 zeven Nederlandse auteurs een tekst in boekvorm aan Suriname wijdden.
Van 1850 tot 1863 (het jaar van de afschaffing van de slavernij) bedroeg dit aantal
elf, van 1863 tot 1900 komen we op veertien.
De Romantiek heeft in Nederland later dan elders in Europa vrucht gedragen en
een grote oogst is het nooit geworden.3 Dat de koloniale literatuur in de loop van de
19de eeuw zo exponentieel groeide, heeft met de Romantiek zoals we die als
cultuurbeweging van het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw kennen,
weinig van doen. We zouden nog de Romantische belangstelling voor verre en
exotische werelden4 in deze romans kunnen ontwaren, maar het ‘exotische’ onderwerp
van de Surinaamse slavernij was in krant en Tweede Kamer dagelijkse kost geworden.
De geest van de Romantiek ademt deze literatuur in ieder geval niet of nauwelijks:
individualiteit van gevoelsleven, belangstelling voor mysticisme en religiositeit,
hypergevoeligheid, dat alles biedt dit segment van de literatuur niet. Wat het wél
biedt zijn de kenmerken van de romantische verbeelding in brede zin, de romantiek
met de kleine

3
4

Daarover vooral Van den Berg 1973 en 1990.
Van den Berg 1986: 53. Ik hanteer ‘Romantiek’ dus eerst en vooral als periode-concept.
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letter die een voorkeur heeft voor avontuurlijke verhalen, liefdesscènes en het
aanspreken van het gemoed van de lezer, en die met de fantasie aanvult wat de rede
niet heeft kunnen ontdekken. Kortom: de romantiek die ook in de 20ste eeuw in Gone
with the wind, de soapseries en science fiction-ridderverhalen een dankbaar publiek
is blijven vinden.

Illustratie uit de tweede druk van het verhaal ‘De jonge boschneger’ uit 1857 van Elise.

Hoe deze romantische verbeelding eruit zag in de 19de-eeuwse literatuur, wat de
achterliggende ideologie daarbij was, of daarin ook een ontwikkeling te bespeuren
viel en welke factoren de opbloei van deze literatuur verklaren, zullen we bespreken
aan de hand van vier korte teksten uit de koloniale literatuur over Suriname. Twee
teksten uit de periode 1850-1863: het verhaal ‘De jonge boschneger’ van Elise uit
1850 en de kleine roman De planter Brunel en zijne slaven Asa en Neno van C.H.
Schetsberg uit 1858. Vervolgens twee teksten uit de periode 1863-1900, te weten:
de novelle Onder de boschnegers van Ant. S. Reule uit 1890 en de korte roman De
geschiedenis van een kankantrieboom van J. de Liefde uit 1891.5 De teksten
representeren duidelijk verschillende tijdvakken en ideologieën; in hoeverre zij meer
of minder dan andere teksten het beeld van de slavernij hebben bepaald bij de
Nederlandstalige lezers, is bij gebrek aan receptie-onderzoek niet te zeggen. Ik zal
niet elke tekst tot in alle details bespreken, maar telkens enkele elementen naar voren
halen die karakteristiek zijn voor het genre van de slavernijvertelling van na 1850.

De Christus-gelijke Maziza
‘De jonge boschneger’ is het openingsverhaal van de bundel jeugdverhalen Uit verre
landen en van nabij (1850) van Elise, schrijversnaam van Elise van Calcar, geb.
Schiotling (1822-1904). Van de vijf verhalen in het boek is dit het enige dat zich in
de West afspeelt.6 Het gaat om een bekeringsgeschiedenis pur sang. Het verhaal
5
6

Ik dank Henk O. Dijs voor het beschikbaar stellen van deze teksten uit zijn privé collectie.
Van de tweede druk uit 1857 die ik raadpleegde, verschenen twee afzonderlijke edities met,
op de titelpagina na, identiek zetsel, zij het met verschillend bandomslag. De ene editie
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begint in september 1837 wanneer een zendeling een bezoek brengt aan de Aukaner
Bosnegers (de Ndyuka). Vijftig jaar eerder waren de eerste Herrnhutter zendelingen
onder de Aukaners de christelijke boodschap beginnen te verspreiden, maar de
zendingspost Nieuw-Bambey was in 1813 verlaten vanwege de ‘ongezondheid van
het oord’, het gebrek aan bekeringsresultaten en de problematische relatie tussen
zendelingen en Bosnegers.7 In 1837 wordt een nieuwe zendeling hartelijk ontvangen
door

7

verscheen te Amsterdam bij G.W. Tielkemijer, de andere te Schoonhoven bij S. & W.N. van
Nooten. Over Elise Schiotling: Schenkeveld van der Dussen 1997.
Deze geschiedenis is na te lezen bij Lenders 1996: 145-146.
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enkele Bosnegers die het christendom trouw zijn gebleven; met name de hoog bejaarde
Joannes en diens jonge pupil Maziza zijn gretig ‘de kennis van den eenigen
Zaligmaker der blanken en der negers’ te vernemen en verder te verspreiden. Andere
Ndyuka zijn de christenen echter bijzonder vijandig gezind. Maziza's vader en de
priester Sampi bestrijden hen te vuur en te zwaard, en Maziza vlucht naar de
plantagestreek. Zijn zusje Minka wordt in een hut gevangen gezet; zij wordt door
een christin bevrijd, niet nadat deze in tranen is uitgebarsten op het horen van de
stichtende woorden van de zendeling.
Maziza weet intussen het hart te beroeren van de verwende plantersdochter
Charlotte, die haar vader ervan kan overtuigen dat hij ook christelijke zendelingen
op zijn plantage moet toelaten. Maziza werkt een tijdje op de plantage en keert met
het verdiende loon naar zijn vader Awai terug; het geldbedrag breekt diens verzet
tegen de christenen en ten slotte wordt ook hij gedoopt. ‘De jonge boschneger’ bevat
een groot aantal stereotiepe kenmerken van het literaire slavernijdiscours, al blijkt
uit verschillende details dat de auteur zich niet slecht gedocumenteerd had. In
aanmerking genomen dat in de koloniale literatuur de Bosnegergodsdienst slechts
aan de hand van een aantal - vaak karikaturaal vergrote - uiterlijkheden wordt
geschetst als het dansen, de offerandes en heiligdommen en de afschrikwekkende
verschijning van de priesterfiguur, geeft ‘De jonge boschneger’ een redelijk
natuurgetrouw beeld van de Surinaamse situatie. Zelfs de beschrijving van de poort
van takken die kwade geesten uit een dorp moet weren, de azampaw, is correct. (Dat
de priester piajoman, wordt genoemd - een klaarblijkelijke verwarring met de
Indiaanse priester, de pyjaiman - nemen we dan maar op de koop toe. En dat Maziza
geboren is in Rodidatti kunnen we met een gerust hart op het conto van de vrijheid
van fictionaliteit schuiven: Redidoti bestaat wèl.)
In veel koloniaal proza spelen kinderen een nadrukkelijke rol, en niet alleen in
boeken die primair voor de jeugd zijn geschreven. De rol die het kind in het
slavernijverhaal krijgt toebedeeld is een specifieke: kinderen spelen de rol van
middelaar, ze zijn de bruggenbouwers tussen zwart en wit, arm en rijk, heidens en
christelijk, ze openen de volwassenen de ogen voor heidendom en onchristelijke
mistoestanden. Dit geldt evengoed voor bekeringsgeschiedenissen als voor andere
verhalen. Hier is de hoofdrol vergund aan het jongetje Maziza dat ‘zelfs zijn leven
veil had ter liefde van de Godsdienst’ (28). Het is geen toeval dat hier een parallel
getrokken wordt met het leven van Christus. Maziza is een Christus-gelijke, een
middelaar tussen christenen en niet-christenen, en tot stichting van de jonge lezertjes
vervult hij zijn rol met glans. Zijn functie is vergelijkbaar met die van little Eva in
Uncle Tom's Cabin; het succesboek van Harriët Beecher Stowe verscheen overigens
pas twee jaar later, in 1852.
In Elise's verhaal vervult het negerjongetje zijn rol zelfs dubbel: via de
plantersdochter zorgt hij dat het christendom toegang krijgt tot de plantage, en
uiteindelijk brengt hij ook zijn vader tot het enige ware geloof (een proces dat begint
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met zijn opgespaarde loon, de contemporaine variant van de spiegeltjes en kraaltjes).

Meegaande slaven
De planter Brunel en zijne slaven Asa en Neno werd in 1858 uitgebracht door C.H.
Schetsberg te Goes. We weten dat de uitgever ook de auteur was en deze was van
zo'n strenge christelijke denominatie dat hij niet aan de ijdelheid toegaf om zijn naam
ook als auteur op de titelpagina te zetten. De gristelijke teneur spreekt al duidelijk
uit de ondertitel: of Hoe de Hemelsche Vader het kwade gedoogt om daaruit het
goede te doen geboren worden.
De Inleiding schetst een gezelschap dat bijeen is gekomen om de zaak van de
slavernij te bespreken. Een grijze planter doet het verhaal terwijl een eenarmige neger
in een duistere hoek zwijgend toeluistert. Kader en verteller van het verhaal zijn
daarmee gegeven: in het ‘Besluit’ vinden we de grijze, vertellende planter en de
zwijgende zwarte terug. In de acht hoofdstukken die door het kader worden omvat,
treedt de verteller nergens op als ikfiguur; achteraf blijkt dat hij een van de handelende
figuren is geweest. Het eerste hoofdstuk, ‘De reis’, beschrijft conventiegetrouw de
misère aan boord van een slavenschip onderweg van Benin in Afrika naar de Nieuwe
Wereld. Maar, diefwederdief, de kleine brik wordt geënterd door een schoener met
zeeschuimers die de ‘ebbenhouten lading’ overnemen. In het tweede hoofdstuk zien
we hoe de trotse neger Asa op een slavenmarkt gescheiden wordt van zijn dochter
en verkocht aan de planter Brunel. Zijn zoon Neno blijft wel bij hem. Deze ontpopt
zich als de christelijke leermeester van zijn vader; al is hij nog een kind, hij spreekt
met het woordgebruik en de zinslengte van een volleerd dominee. Asa redt het leven
van zijn meester op wie een aanslag wordt gepleegd, maar raakt daarbij zelf zwaar
gewond; in plaats van dankbaarheid ontvangt hij een geseling, omdat hij weigert de
naam van de moordenaar te noemen. Erger nog, de planter Brunel gebruikt de groep
negers voor zijn plezier als schietschijf met als resultaat dat Neno's arm moet worden
afgezet; zijn vader overlijdt aan de gevolgen van de eerdere moordaanslag. Het laatste
hoofdstuk verhaalt hoe de planter Brunel, geheel tot verval en armoede gekomen,
wordt geholpen en verpleegd door een eenarmige zwarte. De planter bekeert zich tot
Christus Jezus.
Mocht dit verhaal nog niet hebben duidelijk gemaakt dat we hier met een
abolitionistisch geschrift te maken hebben, dan doet het ‘Besluit’ dit alsnog: ‘Geene
slavernij meer!’ Deze boodschap wordt gebracht in een dubbele
bekeringsgeschiedenis: die van de planter Brunel en die van Asa. De laatste verkeert
veruit in de zwakste positie, want het christendom legt voor hem een valstrik klaar:
De predikant [...] duchtte zijne christelijke ondervinding eenigen strik voor den
ongelukkigen Afrikaan. Hij vreesde, dat de lange reeks van ongelukken, welke hij
had ondervonden, misschien voor hem de grond van een valsche zekerheid geworden
ware. Helaas! maar al te vaak ziet men hen, wier leven
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met lijden was vervuld, dat lijden stellen in de plaats des Verlossers! (66)

De Sambo-neger: frontispice uit de tweede druk (1860) van Een kijkje in de hut van Oom Tom, een
adaptatie door ‘Tante Marie’ van het verhaal van H. Beecher Stowe.

De macht van het Evangelie (via de retorische begaafdheid van zijn zoon) behoedt
Asa voor groter onheil. De wraakzucht van de neger die zoveel leed is aangedaan,
fungeert aanvankelijk als spanningsverhogend element, maar de verwachting wordt
nergens door een latere handeling ingelost.
De karaktertekening van de negerslaven wil ook daarom maar geen reliëf krijgen.
Ze hebben wel eens wraakzuchtige of sombere gedachten, maar blijven machteloze,
meegaande slaven, waaruit het christelijk geloof elk greintje opstandigheid
wegfiltreert, de ‘Sambo’ zoals Maurice Elkins (1971: 82) die heeft geschetst:
kinderlijk, afhankelijk en zonder karakter. Uiteindelijk wordt dit het duidelijkst in
de figuur van Neno: hij is weggeroofd uit Afrika, gescheiden van zijn zusje, verminkt
aan zijn arm en zijn vader kwijnt onder afgrijselijke pijnen weg. Maar als zijn wrede
slavenmeester op sterven ligt, luidt het: ‘het dek opligtende, nam hij de eene hand
des grijsaards en bragt die aan zijne lippen met eerbied en warmte, daartoe gedreven
door dat gevoel, dat den negerslaaf, die eens zijne meesters heeft lief gehad, nimmer
verlaat.’ (98)
De zwarte mens is dus eigenlijk niet anders dan een leeg karakteromhulsel dat
wordt volgegoten met de ideologie van de slavenmeester en beschikt zelf niet over
de wilsvrijheid om daarin verandering te brengen; de evangelische ideologie voorkomt
dit. Als in andere boeken negers wel in opstand komen - bijvoorbeeld in Marie en
Pauline (1856) van P.J. Andriessen -, dan zijn dat altijd barbaarse, heidense slaven,
monsters gelijk. De christelijke slaaf is onbaatzuchtig en zijn liefde voor zijn meester
kent geen grenzen.
Neno blijft zichzelf voorhouden dat hij kwaad heeft gedaan, maar dat valt niet uit
het verhaalde af te leiden. ‘Neno is ook zeer slecht geweest, maar het bloed van Jezus
reinigt van alle zonden,’ zegt hij over zichzelf (108) met die karakteristieke
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infantilisering uit de koloniale literatuur die niet-blanken altijd over zichzelf in de
derde persoon laat spreken. Een passus als de geciteerde is dan ook alleen maar te
begrijpen vanuit een ideologie van predestinatie of erfzonde, of vanuit de verwante
christelijke opvatting dat iemand die nog niet bekeerd was, slecht is geweest.
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat er verteld wordt vanuit het perspectief van
de planter en dat het geschetste beeld van een slaaf die zijn meester door dik en dun
liefheeft vanuit die optiek logisch is. Maar juist het feit dat de acht hoofdstukken niet
door een ik-verteller worden verteld, geeft het verhaal de
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schijn van (christelijke) objectiviteit. In Inleiding noch Besluit wordt enige kritische
kanttekening bij het relaas van de planter gemaakt. Scherper gezegd: de paradox is
dat deze roman uit 1858 wel een pleidooi tegen het systeem van de slavernij geeft,
maar in wezen van geen ander wereldbeeld of andere ideologie uitgaat dan die van
de slavenhouders zelf.

De koningszoon Pohama
Ant. S. Reule Nz. Publiceerde Onder de Boschnegers als tweede vertelling in één
band samen met het in Noord-Amerika spelende In het Goudland onder de
verzameltitel Avonturen in Oost en West. Gezien het feit dat Reule zich afficheert
als ‘redacteur der “Kinder Courant”’ lijkt de veronderstelling gewettigd dat het boek
op een jeugdig publiek mikte. De plot in enkele zinnen: nadat de jonge Willem van
Bosse schipbreuk heeft geleden, wordt hij opgepikt door een slavenschip waar hij
als schrijver een baantje krijgt. Na de slavenjacht bij de koning van Dahomey wordt
de overtocht begonnen. Willem sluit vriendschap met de in slavenboeien geslagen
koningszoon Pohama. In Suriname ontvlucht Willem zijn kapitein, hij komt eerst op
een plantage, maar wordt later gevangengenomen door Bosnegers. Uit hun handen
wordt hij gered door Pohama die na een geseling het bos in is gevlucht. Samen weten
ze te verhinderen dat de Bosnegers de goede planter Vermout vermoorden. Pohama
wordt Bosnegeropperhoofd, Willem een welvarend opzichter.
De juxtapositie van karakters in dit verhaal volgt een veelvoorkomend stramien:
de goede jonge blanke (Willem) heeft zijn evenknie in de zwarte koningszoon
Pohama. De slechte blanke slavenhandelaar heeft evenmin veel beschaving als de
strijdlustige Bosnegers en dan met name de bekende medicijnman (hier de
‘fetisjpriester’ genaamd). In dit schema kunnen ook twee bekende plantagefiguren
gerangschikt worden: de goede planter Vermout en zijn oude, trouwe neger Sambo
(nomen est omen). Al vanaf de 18de eeuw behoren deze twee figuren tot de
standaardbezetting van de slavernijroman.
De figuur van Pohama is de zoveelste variant op de nobele prins die Aphra Behn
in haar roman Oroonoko, or The Royal Slave (1688) met haar titelfiguur neerzette.
Het lijkt wel alsof de koloniale auteurs van de 18de en 19de eeuw de koninklijke
afkomst van de neger nodig achtten om de fierheid en onverzettelijkheid van deze
verhaalfiguur psychologisch te motiveren. De geliefde van Oroonoko, de Afrikaanse
generaalsdochter Imoinda die hij met eigen hand ombrengt om haar erger te besparen,
krijgt in Pohama's geliefde, de huisslavin Cato, een wat fletsere reïncarnatie. Van de
gruwelijkheden die Oroonoko begaat, is in de variant van Antonie Reule niets
overgebleven. Aanvankelijk zint de fiere, gekrenkte Pohama op wraak, maar hij
wordt tegengehouden door zijn eigen trots om weerlozen in hun slaap te overvallen,
onder invloed van Cato die niet zou willen dat hij leed zou berokkenen aan ‘haar
meesteres of iemand, dien zij liefhad’ (een interessante nevenschikking!), en later
natuurlijk onder de matigende invloed van zijn blanke vriend Willem. Er is met
andere woorden sprake van een kolonisering van de krachtige,
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opstandige geest van de neger die de westerse idealen overneemt en inschikkelijk
de hand uitsteekt naar degenen die hem geknecht hebben. De Afrikaanse koningszoon
wordt een burgermannetje dat ervan droomt hoe hij en ‘zijn makkers reeds wonen
in nette, welvarende dorpen en door landbouw of jacht, of door handel met de planters
in hun behoeften voorzien’ (45).8
In een aantal opzichten is Onder de Boschnegers veel minder het resultaat van
gedegen documentatie dan van de fantasie waarmee zoveel 19de-eeuwse
slavernijverhalen zijn geschreven. De auteur gaat nogal slordig om met de historische
situering: hij spreekt over ‘de verschrikkelijke boschnegers, toen de plaag van de
kolonie Suriname’ (35). Willem vlucht langs de Surinamerivier zuidwaarts, dus in
het gebied van de Saamaka. Dat wijst erop dat het verhaal zich moet afspelen in de
tijd vóór de pacificatieverdragen gesloten met de Ndyuka, de Saamaka en de Matawai
(1760-1767). Maar tegen het einde van het verhaal wordt een tijdssprong gemaakt
naar 1862, en dan is Willem nog altijd een ‘jonge man’ (54). Geografisch is het
verhaal al even weinig nauwkeurig: Willem zou door het dichte gebladerte van de
bossen zuidwaarts trekken, maar de boorden van de Surinamerivier waren al
eeuwenlang in cultuur gebracht.9 En natuurlijk brengt de romantische fantasie
avontuurlijke accenten aan om de even wrede als saaie werkelijkheid van de
plantagekolonie tot het niveau van een avonturenverhaal te tillen: brullende dieren,
een hoofdman met een breed slagzwaard, maanheldere nachten, maar vooral woeste
negers.
Het beeld van de neger bij Reule is opgebouwd uit zowat alle clichés en
vooroordelen die maar over zwarten te bedenken zijn. In Afrika vinden we de koning
van Dahomey, een ‘woest despoot’ (14), leider van een volk dat op een ‘zeer lage
trap van beschaving’ staat (12): ‘Eerst schoot hij in zijn dronkenschap een zijner
krijgslieden dood met een der pas ontvangen geweren, en door het gezicht van bloed
ten hoogste opgewonden, gaf hij eenige krijgers zijn bevelen, waarop deze
wegsprongen, doch eenige oogenblikken later terug kwamen, ieder een slachtoffer
medeslepende. Bij het afgodsbeeld gekomen, zwaaiden de woestelingen hun zwaard,
en in het volgend oogenblik zwierden zij triumfeerend de van het lichaam gescheiden
hoofden rond. (14-15)
De Surinaamse Bosnegers staan nog het dichtste bij dit onstuimige volkje; zij zijn
dan ook ‘wreede maar vrije negers’ (37), ‘bandelooze menschen’ (50) die een
godsdienst aanhangen (weergegeven als een versimpeld soort animisme), en die niets
liever doen dan achter hun schuimbekkende fetisjpriester aanhollen. Hun taalgebruik
bevestigt hun primitieve staat: ‘Men hem zeker ophang!’ verzekerden de jongens
elkander. ‘Neen!’ riep een veelbelovend

8

9

Pohama was zoals bekend ook de naam van een organisatie die in het Suriname van de jaren
'40 van de 20ste eeuw avonden organiseerde ter versterking van het creoolse cultuurbewustzijn.
Pohama stond voor Potie hanoe makandra, Sla de handen ineen; had de organisatie het lot
van de figuur Pohama in Reule's boek gekend, zou zij zich dan ook zo genoemd hebben?
Men zie de kaarten in het historisch-geografisch woordenboek van Van der Aa 1993: 10-12.
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meisje, ‘hem levend wil.’ (40) Ook op alle momenten dat van de negerslaven iets
positiefs wordt gezegd, is er sprake van een impliciet dédain, omdat het positieve
neerkomt op een geruisloos kopiëren van de blanke modellen. Het summum in dit
opzicht is natuurlijk het middenstandsvizioen van Pohama en zijn propere dorpjes.

Kuifje in de tropen. Uit de eerste druk (1947) van Hergé, Tintin au Congo.

Opstandige slaven
Een aanzienlijk geringer Kuifje-in-Kongo-gehalte heeft De levende afgod of De
geschiedenis van een kankantrieboom (1891) van J. de Liefde.10 Jan de Liefde
(1814-1869) noemt zijn tekst ‘een verhaal’, maar op grond van het aantal van 53
pagina's zouden we tegenwoordig spreken van een novelle. Gezien het
handelingsverloop en de anderhalve eeuw omvattende vertelde tijd, kan ook van
‘kleine roman’ gesproken worden. Het is mogelijk dat het eerste deel van de titel pas
door de auteur is toegevoegd nadat hij zich de christelijke bol had gekrabd: de
omslagprent die in het convoluut is afgedrukt, geeft alleen de titel De geschiedenis
van een kankantrieboom. Die omslagprent geeft een afbeelding te zien van een grote
boom waaronder een neger met een houwer klaarblijkelijk een andere neger heeft
neergemaaid, terwijl een plantersfiguur en andere negers opgewonden naar de plek
des onheils komen. Het frontispice laat daarenboven een scène zien waarin een
blanke, staande op een soort verhoging, met een bijl de boom te lijf gaat. Het onheil
dat de titel van het boek oproept, zal dus ongetwijfeld geschieden. Daarmee is al
aangegeven dat het boek blijft binnen de conventies van het christelijk-ideologische
gedachtegoed waaraan geen enkele 19de-eeuwse roman over de West lijkt te zijn
ontsnapt. Maar het is hier wel een vrijzinnig-protestants gedachtegoed, want een
nadere, méér christelijke verklaring voor de heidense staat van de negerslaven als
de navolgende blijft in de regel in verhalend proza afwezig: ‘Wel is de levende God
dezelfde zoowel in Afrika als hier; maar deze kenden zij niet. En hoe zouden zij Hem
ook kennen, daar zij niets van Hem gehoord hadden? En hoe zouden zij van Hem
hooren, daar er toen nog geen zendeling tot Afrika was doorgedrongen, om door
liefde gedrongen, Hem, die liefde is, aan de Afrikanen te prediken.’ (13) Dit
10

Verschenen als afzonderlijke boekuitgave bij Höveker & Zoon te Amsterdam. Het werd in
1900 heruitgegeven door NV Soekhandel voorheen Höveker & Wormser in een convoluut,
bevattende twee andere teksten van de auteur: een verhaal uit de tijd van de hervorming en
een over de Franse revolutie. Het is deze editie die ik geraadpleegd heb.
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geïsoleerde citaat lijkt te suggereren dat De geschiedenis van een kankantrieboom
een bekeringsgeschiedenis is. En dat is het óók; maar het is tegelijkertijd in veel
opzichten een verfrissend authentiek en goed gedocumenteerd verhaal over de
slaventijd. Ik zal dat proberen te tonen aan de hand van een becommentarieerde
weergave van de plot van het verhaal.
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Het boek begint met een beschrijving van ‘de levende afgod’, de kankantri of de
reuzenkatoenboom. Aan die beschrijving valt meer dan een eeuw na de publicatie
van het verhaal niets af te doen, want iedereen die ooit het Amazoneregenwoud heeft
bezocht weet dat deze bomen zich inderdaad verheffen: ‘ver boven de hoofden van
alle zonen des wouds omhoog, alsof zij geboren zijn om over hen te heerschen.’ (3)
Het eerste hoofdstuk verplaatst de lezer naar het einde van het jaar 1699. Op een
Surinaamse plantage komen nieuwe slaven uit Afrika aan en zij worden onderricht
door hun nieuwe meester. Opmerkelijk is dat de nieuw aangekomenen onderscheiden
worden naar hun afkomst - Sokko, Mandingo, Demakuku, Loango - en dat van elk
der groepen iets gezegd wordt over hun uiterlijk en aard. In de 19de-eeuwse bellettrie
over de West-Indische slavernij is dit zeer uitzonderlijk: in andere boeken worden
de slaven alleen als Afrikaanse negers of zoutwaternegers aangeduid. Het effect van
De Liefde's serieuze aandacht voor de slaven als individuen en niet als leden van een
amorfe collectiviteit is dat zijn verhaal meer diepgang krijgt. We krijgen opeens een
scherper zicht op de menselijkheid van de slaven, die in andere boeken zo vaak als
brave Hendriken of onstuimige wilden door het romandecor schuiven, terwijl de
blanke protagonisten wél meerdimensionaal worden afgeschilderd.
De volgende passage over de slavenmeester die via een tolk de negers toespreekt
(ook een nooit gezien detail), bevestigt dat De Liefde de psychologische nuance heeft
gezocht: ‘Wat hij zeide was hun tamelijk onverschillig. Slechts éene zaak niet, en
deze hadden zij wel gevat. Er was spraak van den arbeid. Zij waren slaven. Wel
beloofde de heer, dat hij altijd goed en vriendelijk jegens hen zou zijn, en dat hij het
hun niet alleen niet aan voedsel en kleeding zou laten ontbreken, maar hun ook van
tijd tot tijd een vrijen dag geven zou, op welken zij van hunnen arbeid uitrusten, of
zich naar goedvinden vermaken konden; maar de bijgevoegde waarschuwing, dat
zij gestraft zouden worden, wanneer zij hunnen plicht niet deden en in hunnen arbeid
nalatig waren, want dat hij alleen voor de vlijtigen een goede, maar voor de tragen
een gestrenge heer was, herinnerde hun maar al te zeer, dat zij aan den wil van een
ander onderworpen waren, zoodat zij zich weinig over zijne beloften konden
verblijden. Terwijl de mannen in een somber zwijgen verdiept en de vrouwen met
neergebogen hoofd daar stonden, doch de kinderen, voor welke de aanspraak wat al
te langwijlig was, zich uit de handen van hunne moeders trachtten los te maken, om
het vele nieuwe, dat zich aan hunne blikken voordeed in oogenschouw te nemen...
jenz.]’ (7) De laatste observatie over de nieuwsgierige kinderen is niet alleen
opmerkelijk realiteitsgetrouw, maar verhoogt ook de dramatische kwaliteit van het
vertelde.
Het tweede hoofdstuk geeft het relaas van de overtocht. Van de reis van de
West-Afrikaanse kust naar het Caraïbisch gebied bestaan vele versies, maar de
onderhavige is - opnieuw - in vele opzichten uitzonderlijk. Na een introducerende
alinea wordt het woord gegeven aan ‘een jonge krachtige Mandingo-neger, die in
zijn vaderland een kleinen handel gedreven had, doch
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in schulden geraakt en door een onbarmhartigen Muzelman met zijn vrouw en een
klein kind als slaaf verkocht was geworden’ (9). Zijn relaas is dus een slave narrative,
in Noord-Amerika een veelvoorkomend en beroemd genre (als vluchtverhaal), maar
in de Nederlandstalige Caraïbische literatuur zo niet een unicum, dan toch een uiterst
zeldzame vertelvorm. Wat deze Mandingoneger vertelt, is op zich ook alweer
bijzonder. Lezers die fictionele relazen onder ogen zijn gekomen van de middle
passage, zullen zich ongetwijfeld hebben afgevraagd waarom de gevangengenomen
slaven niet massaal in opstand kwamen. De Afrikaanse verteller geeft hier het
antwoord: dat gebeurde ook; in hun wanhoop en vanuit het besef dat ze toch niets te
verliezen hebben, stortten ze zich massaal op de scheepsbemanning, maar deze blijkt
beter voorbereid dan werd verondersteld en de opstand eindigt in een bloedbad.
De roman is a-chronologisch opgebouwd door een vanuit het vertelheden
verhalende romanfiguur. In de regel wordt het verleden van de verhaalpersonages
kort door de verteller weergegeven. Een vertelling die als afzonderlijk verhaal uit de
context te lichten zou zijn, is een zeldzaamheid in de slavernijliteratuur.
De volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de levenswijze en rituelen van de
slaven. De rituele wassing van een haan, een wintidans en het raadplegen van een
orakel worden tot in details beschreven. De auteur blijkt zich goed gedocumenteerd
te hebben, in aanmerking genomen de geslotenheid van de Afrocultuur die in die
dagen nog veel groter was dan een eeuw later, en het feit dat de auteur vanuit een
koloniaal-christelijk perspectief schrijft. De offerandes aan de heilige kankantriboom
worden door de lukuman (ziener), een buidelrat en een hond smakelijk verorberd.
Zo laat hij niet na te beschrijven: ‘Dat dus beiden, de Obiaman [kenner van de magie]
en de Lukuman doorslepen bedriegers zijn, die van de lichtgeloovigheid en het
bijgeloof der arme heidenen partij trekken, zal wel geen nader betoog behoeven.’
(25)
Met hoofdstuk V verplaatst het verhaal zich naar de tijd rond 1750. De oude
obiaman Dezember sterft door de hand van zijn opvolger, de Mandingo-neger Codjo.
Voor hij sterft voorspelt de oude man dat Codjo een verschrikkelijke dood zal sterven.
De voorspelling komt uit: de huisnegers worden door Codjo opgehitst om een
opzichter van de plantage te vermoorden, maar een van hen verraadt de gang van
zaken aan de rechter. Codjo wordt geradbraakt.
Hoofdstuk VIII speelt weer vijftig jaar later, rond 1800. De prediking is in Suriname
al ‘een reuk de slavens ten leven’ geworden - zoals dat in de taal van de
Statenvertaling heet -, maar vooralsnog aan de plantage van de kankantri
voorbijgegaan. De eigenaar wil op de plaats van de boom een nieuwe voorraadschuur
bouwen en vraagt zijn slaven toestemming hem om te hakken. De slaven stemmen
toe en krijgen drie dagen vrij om op grootse rituele wijze afscheid van de boom te
nemen. Maar amper is de eerste bijlslag gezwaaid, of een van de houthakkers wordt
door een uitzinnige negerpriester gedood. De boom blijft staan.
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Deze hele passage gaat in tegen de teneur van bijna alle 19de-eeuwse romans over
de slavernij. Dat een eigenaar zijn slaven om toestemming zou vragen, past niet in
het beeld van de totale onderwerping van de negerslaven, zoals die zo graag en dan
vooral natuurlijk in abolitionistische romans, geschetst werd. Dat de slaven
toestemming verlenen de boom om te hakken, past weer niet in het beeld van de
‘primitieve negers’ die te vuur en te zwaard alles wat met hun ‘bijgeloof’ te maken
heeft verdedigen. Dat de ‘bovennatuurlijke tekenen’ (de bezetenheid van de priester)
vervolgens een reden zouden kunnen zijn voor de slaveneigenaar om van zijn
voornemen af te zien, is ongetwijfeld in overeenstemming met de historische
werkelijkheid dat realistisch denkende eigenaars de gevoeligheden van hun kostbare
slavenmacht wilden ontzien terwille van de plantageproductie. Maar ook dit past
weer niet in een geschematiseerde planter-slaaf-uitbeelding.
De laatste fase van de geschiedenis speelt zich af rond 1850-1860 wanneer het
christendom door de pragmatisch denkende planter is toegelaten: ‘Hij had gelegenheid
gehad, op Christelijke plantages iets van de kracht des Evangelies op te merken; hij
had gezien dat de negers daardoor geheel andere menschen waren geworden, daar
hun hart veranderd was, en wederspannigheid voor gehoorzaamheid en een ruw wild
leven voor Christelijke mildheid en zachtmoedigheid had plaats gemaakt, en dit was
hem bevallen.’ (45) Allen worden gedoopt, de opperpriester en de wintimama's
(afgodendienaressen) het laatst. Onder aanvoering van een leriman (zendeling) gaat
definitief de bijl in de boom.
Daarmee is een einde gekomen aan een geschiedenis die ruim honderdvijftig jaar
omspande. Slechts 53 pagina's heeft de auteur nodig gehad om de hele
slavernijgeschiedenis te vertellen (alleen de afschaffing blijft buiten zicht). Hij slaagt
daarin door een zorgvuldige keuze van scènes rond een centrale plaats van handeling:
de omgeving van de kankantriboom. Maken we hier de overgang mee naar een meer
realistische variant van het slavernijverhaal? De literatuurgeschiedenis toont anders.
In de roman Mozes de Indiaan; een verhaal uit Suriname van Johannes Keuning uit
1898 is het - opnieuw - een jongetje dat als heraut van den Heere Bijbelse taal gebruikt
in een bekeringsgeschiedenis waarin de booswichten vanzelf in een kuil met
bosvarkens vallen, mits men maar luid genoeg Psalm 92 zingt.

Conclusie
Wie het schaamtegevoel van een natie over haar koloniale geschiedenis wil peilen,
leze de literaire teksten over Suriname vanaf het midden van de 19de eeuw. Het ligt
niet voor de hand dat de literatuurgeschiedschrijving zo'n schaamtegevoel tot haar
object van onderzoek neemt. Maar het ideologische discours van de koloniale
literatuur is wel een serieus onderwerp geworden in de (post)koloniale studie. Ten
aanzien van de ideologie van de vier hier besproken teksten, kan het volgende worden
vastgesteld. Niet de Romantische belangstelling voor het historische verhaal in een
exotische omgeving
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schijnt de opbloei van de Nederlandstalige slavernijliteratuur in de tweede helft van
de 19de eeuw te hebben bespoedigd. Twee andere factoren hebben daarin een rol
gespeeld. Allereerst bracht de morele verontwaardiging over het uitblijven van de
afschaffing van de slavernij steeds meer pennen in beweging. Of gêne over de
toestanden in de kolonie lange tijd heeft verhinderd dat er een slavernijliteratuur van
enige omvang ontstond, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Bovendien werd met
de slavenemancipatie in 1863 de slavernij een veilig, want een voorgoed afgesloten
historisch onderwerp.
Harriët Beecher Stowe die met haar Uncle Tom's Cabin (1852) de misstanden in
Amerika voor het wereldforum bracht, heeft internationaal een belangrijke rol
gespeeld in de publieke afkeer van elk systeem van slavernij, evenals een ander boek
verschenen in 1852: Zapiski ochotnika (Jagersverhalen) van Ivan Toergenjef, waarin
de Russische lijfeigenschap werd aangeklaagd. Hoezeer het boek van Beecher Stowe
ook de discussie over de Nederlandse koloniën beïnvloedde, blijkt wel uit de wijze
waarop een gewezen planter er in 1854 over klaagde: ‘'t Is mooi geschreven en ik
heb het met belangstelling, en met veel genoegen ook gelezen, en het talent der
schrijfster heb ik bewonderd; maar als het waar is, wat men u hier om strijd
verkondigt, dat de slavernij nergens zoo zwaar drukt als in Suriname, dan heeft
Mevrouw Beecher Stowe geweldig overdreven. In allen gevalle is hare voorstelling
eenzijdig; maar als men u ook zoovele gruwelen van Suriname vertelt, dan maakt
men u iets wijs.’11 In de twaalf jaren dat hij in Suriname doorbracht, heeft hij nooit
een Uncle Tom gevonden, voegde hij er nog aan toe. Bovendien bedenke men, dat
de wet vele gruwelen, die in ‘de Negerhut’ worden verhaald, in Suriname onmogelijk
heeft gemaakt.
Uncle Tom's Cabin heeft zonder enige twijfel de mal aangereikt voor veel karakters
in slavernijverhalen van de tweede helft van de 19de eeuw. De oude Sambo bij Reule
lijkt direct op Tom geïnspireerd en van zijn hondstrouwe soort lopen er veel rond in
de bellettrie.12 Ook figuren als het jongetje Neno in De planter Brunel en de jonge
Willem in Onder de Boschnegers, archetypen van deugd en rechtschapenheid en
boodschappers van het heil, worden in veel boeken aangetroffen. Maar niet al het
karakteristieke van het slavernijverhaal is afgeleid van het boek van Beecher Stowe
uit 1852: Maziza - ook zo'n archetype van jeugdige rechtschapenheid - werd door
Elise al in 1850 geschapen.
Bovendien zijn er ook belangrijke verschillen in de romantische verbeelding van
de slavernij in Noord-Amerika en de West. De Noord-Amerikaanse literatuur over
the Deep South heeft tot nog zelfs in de tweede helft van de 20ste

11
12

Aldus de niet bij name genoemde planter tegenover zijn gastheer: Van Berkum 1854: 3; het
navolgende citaat van p. 39. Het stuk is gedateerd: 1854.
Eerst in Goodbye to Uncle Tom (1956) van J.C. Furnas zou worden afgerekend met het
negerbeeld van Beecher-Stowe: zij wist niets van het werkelijke slavenleven en achtte alleen
negers met blank bloed rijp voor civilisatie, aldus Furnas.
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eeuw een tekening gegeven van een idyllisch slavenbestaan waarin ieder zijn plaats
had in een natuurlijke en door God gebenedijde orde. De negers waren sambo's die
met ritmische gezangen de dag doorkwamen en zich 's avonds vermoeid maar tevreden
op de knieën wierpen om de Heer te danken voor hun eenvoudige bestaan bij een
goede plantersfamilie. De literatuur over de West gaf weliswaar niet een realistischer
beeld van de negers: die groeiden over het algemeen nauwelijks uit boven loyale en
simplistisch-deugdzame flat characters waartegenover de blanken in hun twijfels,
angsten en wreedheden veel genuanceerder getekend werden. De bellettrie over de
West was ook zeker niet minder godvruchtig; ik ken geen 19de-eeuwse romans die
niet uitgaan van een expliciet beleden christelijke ideologie. Maar deze literatuur
heeft vanaf de tweede helft van de 19de eeuw wel altijd veel sterker het accent gelegd
bij de mistoestanden, bij de gruwelijkheden die planters tegenover hun slaven
begingen.
Het decor van een land waarin behalve plantageslaven ook nog heidense weglopers
woonden, de Marrons die diep in het binnenland een dreigend gevaar vormden en
die gemakkelijk konden worden afgeschilderd als Afrikaanse wilden, bood natuurlijk
ook meer mogelijkheden tot literaire verbeelding. Daarin heeft ongetwijfeld ook
kapitein John Gabriël Stedman met zijn Narrative of a Five Year's Expedition Against
the Revolted Negroes of Surinam (1796) een beslissende betekenis gehad: zijn
beschrijvingen en de gravures in zijn veelvertaalde boek hebben een hele reeks van
scènes in slavernijverhalen direct beïnvloed. De woeste Marrons als tegen-karakters
voor de brave plantageslaven gaven de laatsten nog meer reliëf. Daarbij speelt dan
ook nog dat de Bosnegers bij uitstek een ‘nuttige’ functie vervulden in romans die
de prominente en uiteraard ‘universele’ betekenis van het christelijk gedachtegoed
propageerden.
Drie van de vier hier besproken teksten gaan uit van globaal dezelfde
verhaalstructurering. Aangezien een a-chronologische opbouw nog niet tot de
romantechniek was doorgedrongen, is de sequentie van verhaalhandelingen bijna
altijd identiek: de (niet altijd verhaalde) ‘recrutering’ van negers in Afrika; de
overtocht naar de West op een slavenschip (liefst met moeder-en-kind-scène); het
uiteenrukken van negerfamilies en hun verspreiding over ver uiteengelegen plantages;
de verwikkelingen van het plantageleven met als vaste elementen: de strenge
slavenmeester, de gewenning aan het slavenbestaan, een ingrijpen van buitenaf dat
het bestaan van de neger-hoofdpersoon fundamenteel verandert, de loyaliteit aan de
meester met als ultiem bewijs het redden van diens leven; in bekeringsromans
natuurlijk: het werk van de zendeling en dan de soms trage, vaak ook uitzonderlijk
snelle bekering; de dood van de meester of van de protagonist.
Opvallend is voorts dat er geen betekenisvol onderscheid is tussen de wijze waarop
Suriname verbeeld is in proza voor volwassenen en voor de jeugd. Dezelfde set van
parafernalia wordt aangesproken, ongeacht het beoogde publiek. In boeken voor de
jeugd als die van Elise en Keule is de voornaamste
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protagonist weliswaar een jongeling, maar eenzelfde karakter in eenzelfde functie
wordt ook in prozaboeken voor volwassenen aangetroffen.
Voor een antwoord op de vraag wat deze slavernijverhalen hebben betekend in
de beeldvorming over negers, ontbreekt hier de ruimte. Dát zij er aan hebben
bijgedragen, lijkt wel zeker. Sterker nog: zij hebben ongetwijfeld ook de zelfperceptie
van negers in sterke mate bepaald. In Een licht in het duister, een in 1926 verschenen
brochure van De Neger Vereenigmg in Suriname schrijft J. Vriese in alle ernst: ‘De
neger wordt over 't algemeen door de Wetenschap beschreven en beschouwd als:
onkundig, leugenachtig, onbetrouwbaar, wantrouwend, zinnelijk, onvereenigbaar,
d.w.z. voor vereenigingsleven niet vatbaar; ongekunsteld, naïef en kinderachtig, enz.
enz. Welnu, hoe vaak hebt gij zelf misschien uw eigen die vraag niet gedaan zeggende:
waaraan is het toch toe te schrijven dat negers zulke lage en onbetrouwbare individuen
zijn? (Vriese 1926: 7) Maar deze wetenschappelijke feiten, moeten de negers niet
doen wanhopen, aldus Vriese, in tegendeel, zij zijn het uitverkoren volk: ‘Hij immers
is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben Hem niet aangenomen, zoodat Hij zich
tot de Heidenen - Chams geslacht - keeren moest, die Hem met open armen hebben
aangenomen en erkend als de Koning der eere. Dit bewijst ons zoo duidelijk de
geschiedenis van de Wijzen uit het Oosten (Afrika). [...] Menschenkinderen,
Ethiopiërs, negers van Suriname en negers van overal waar gij zijt, haat niemand
omdat gij lijdt! Want, in Uw lijden ligt verblijden, niet alleen voor U, maar voor de
heele Wereld. God de Heere wil uit U en door U Zijn vrederijk op aarde stichten.’
(pp. 6-7)
De 20ste eeuw is wat sceptischer geworden over dit soort Wetenschappelijke
kennis, maar de slavernijgeschiedenis als bron voor een nieuwe literaire verbeelding
lijkt nog maar amper ontdekt te zijn. Als soms wordt opgemerkt dat Nederlandse
geschiedenisboeken nog weinig hebben gedaan aan de herschrijving van de
Nederlandse koloniale geschiedenis, dan kan daaraan direct worden toegevoegd dat
ook de literaire herverbeelding van die geschiedenis door moderne, dus niet-koloniale
schrijvers nog in de kinderschoenen staat. Het zou anderhalve eeuw na Elise en meer
dan een eeuw na De Liefde toch onderhand wel eens tijd worden voor een inhaalslag.

Literatuur
Aa, A.J. van der, 1993
Historisch-geografisch woordenboek van Suriname: 1839-1851. Bewerkt door
René Janssen en Okke ten Hove met medewerking van Wim Hoogbergen.
Utrecht: Instituut voor Culturele Antropologie. [Bronnen voor de studie van
Afro-Surinaamse samenlevingen, 14.]
Ammerlaan, Renate, 2005
‘“Want al was zijn huid ook zwart, Teêrgevoelig was zijn hart”; Beeldvorming
over zwarten en slavernij in kinderboeken, 1807-1863.’ Oso, Tijdschrift voor
Surinamistiek 24 (1): 39-51.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

341
Andriessen, P.J., [1856]
Marie en Pauline of Nederigheid en hoogmoed. Amsterdam: J.D. Sybrandt.
Berg, W. van den, 1973
De ontwikkeling van de term ‘Romantiek’ en zijn varianten in Nederland tot
1840. Assen: Van Gorcum. [Neerlandica traiectina 20.]
Berg, W. van den, 1986
‘Romantiek in de Europese letterkunde.’ In: G.J. van Bork & N. Laan (red.),
Twee eeuwen literatuurgeschiedenis 1800-2000. Poëticale opvattingen in de
Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 44-54.
Berg. W. van den, 1990
‘De Nederlandse romantiek, een verschijnsel in de marge?’ De Gids 153: 79-87.
Berkum, H. van, [1854]
‘Parasieten: Surinaamsche schetsen, ontsproten uit de vertellingen van een
gewezen planter.’ Gelderland: tijdschrift voor Nederlandsche letterkunde. Onder
redactie van W. van de Poll. Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 3, deel II:
1-39.
Coxe, George Harmon, 1970a
Double Identity. New York: Knopf. [Eerste Britse uitgave: London: Hale, 1971.]
Coxe, George H., [1970]b
Ein Gesicht für Zwei; Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen übertragen
von Tony Westermayr. München: Wilhelm Goldmann, Wollerau (Schweiz):
Krimi Verlag. [Goldmann Taschen-Krimi 4027.]
Elise, [1857]
Uit verre landen en van nabij: verhalen voor de jeugd. Met zes platen. Tweede
druk. Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten. [Ook: Amsterdam: G.W.
Tielkemeijer.]
Elkins, Maurice Stanley, 1971
Slavery: a Problem in American Institutional and Intellectual Life. Chicago:
University of Chicago Press. [Oorspr. 1959.]
Furnas, J.C., 1956
Goodbye to Uncle Tom. New York: Sloane.
Gomes, Patricia D., 2003
Over ‘natuurgenooten’ en ‘onwillige honden’; Beeldvorming als instrument
voor uitbuiting en onderdrukking in Suriname 1842-1862. Amsterdam: Aksant
Hoefte, Rosemarijn & Gert Oostindie (red.), 1996
Echo van Eldorado. Leiden: KITLV.
Kempen, Michiel van, 1990
‘Suriname in de Nederlandse literatuur.’ In: Theo D'haen (ed.), Herinnering,
herkomst, herschrijving: koloniale en postkoloniale literaturen. Leiden:
Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit:
92-106, [Semaian 4.]
Kempen, Michiel van, 1998
‘Wat verwaait er op de passaat? of Hoe de geest van Multatuli de krabben in
de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

342
Surinaamse ton weerstond.’ In: De geest van Multatuli. Proteststemmen in
vroegere Europese koloniën. Theo D'haen & Gerard Termorshuizen (red.).
Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië,
Rijksuniversiteit Leiden: 184-213. [Semaian 17.]
Kempen, Michiel van, 1999
‘De West tussen Romantiek en realisme.’ In: K.D. Beekman & M.T.C.
Mathijsen-Verkooijen & G.F.H. Raat (red.), De as van de Romantiek: opstellen
aangeboden aan prof dr W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar
Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam: Vossiuspers AUP: 114-128.
Kempen, Michiel van, 2002a
‘Van grouwelijcke monsters en kinderen gods; de Nederlands-koloniale literatuur
over Suriname.’ In: Theo D'haen (red.), Europa buitengaats: koloniale en
postkoloniale literaturen in Europese talen. Amsterdam: Bert Bakker: 160-198.
Kempen, Michiel van, 2002b
‘De fondantlaag van de romantiek; vier teksten over slavernij in Suriname.’
Spiegel der Letteren 44 (1): 63-83.
Kempen, Michiel van, 2002c
Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Paramaribo: Okopipi. (Diss.)
(5 dln in 4 bdn.)
Kempen, Michiel van, 2003
Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Breda: De Geus. (2 bdn.)
Kempen, Michiel van, en Wim Rutgers (red.), 2005
Noordoostpassanten; 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de
Nederlandse Antillen en Aruba. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door -. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2005.
Lenders, Maria, 1996
Strijders voor het Lam: leven en werk van Herrnhutter broeders en -zusters in
Suriname, 1735-1900. Leiden: KITLV. [Caribbean Series 16.]
Lichtveld, Ursy M. & Jan Voorhoeve, 1958
Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden; een historisch leesboek. Zwolle:
Tjeenk Willink. [Zwolse drukken en herdrukken, 22.] [Herdruk: Den Haag:
Martinus Nijhoff, 1980; Nederlandse Klassieken.]
Liefde, J. de, [1900]
Uit drie landen. Amsterdam: NV Boekhandel voorheen: Höveker & Wormser.
Oostindie, Gert, 1993
‘Voltaire, Stedman and Suriname slavery.’ Slavery and Abolition 14 (2): 1-34.
Paasman, A.N., 1984
Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting.
Leiden: Martinus Nijhoff. (Diss.)
Paasman, Bert, 2002
Wandelen onder de palmen: de morele actualiteit van het koloniale verleden.
Amsterdam: Vossiuspers UvA. (Inaugurele rede.)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

343
Paasman, Bert, 2004
‘Buitendijks, binnendijks: Nederlandstalige koloniale en postkoloniale
literaturen.’ In: Neerlandistiek de grenzen voorbij; Handelingen Vijftiende
Colloquium Neerlandicum, Rijksuniversiteit Groningen 24-30 augustus 2003.
Redactie Arie J. Gelderblom [e.a.]. [Woubrugge:] Internationale Vereniging
voor Neerlandistiek: 263-281.
Reule Nz., Ant. S., [1890]
Avonturen in Oost en West: In het Goudland - Onder de Boschnegers. Met
gekleurd[e] plaatjes. Almelo: W. Hilarius Wzn.
S[chenkeveld-van der Dussen], R[iet], 1997
‘Veelzijdigheid in leven en schrijven: Eliza Carolina Ferdinanda Schiotling
(Amsterdam, 19 november 1822 - 's-Gravenhage, 13 juli 1904).’ In: Met en
zonder lauwerkrans: Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850:
van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar.
Hoofdredactie Riet Schenkeveld-van der Dussen. Redactie Karel Porteman,
Piet Couttenier, Lia van Gemert. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp.
901-912.
[Schetsberg, C.H.], 1858
De planter Brunel en zijne slaven Asa en neo of Hoe de Hemelsche vader het
kwade gedoogt om daaruit het goede te doen geboren worden. Met gekleurde
plaatjes. Goes: C.H. Schetsberg.
Toes, Jacobus, 1992
Wanklanken rond een wingewest; In de nadagen van de Surinaamse slavernij.
Hoorn: Drukkerij Noordholland. (Diss.)
Villiers, Gérard de, 1983
Aventure au Surinam. Paris: Plon, 1983
Villiers, Gérard de, 1984[?]
Malko. Countdown des Todes in Surinam. [Übersetzung: Kurt Müller.]
Berlin/Hamburg: Cora-Verlag. [Malko, Band 66.]
Villiers, Gérard de, 1985
Avontuur in Suriname. [Vertaald uit het Frans door Alltrans vertaalbureau.
Oorspronkelijke titel: Aventure au Surinam, 1983.] Utrecht: Bruna.
[Vries, J. et al., 1926]
Een licht in het duister. Paramaribo: De ‘Neger vereeniging’.
Waaldijk, Eugenius Theodorus, 1959
Die Rolle der niederländischen Publizistik bei der Meinungsbildung hinsichtlich
der Aufhebung der Sklaverei in den westindischen Kolonien. Münster: [s.n.];
München: Steinbauer und Hagemann, 1959. [Diss.]

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

344

Isabelle de Kort
Sociaal netwerkgebruik en ondernemerssucces in Paramaribo
Inleiding
Rond de onafhankelijkheid in 1975 vertrokken er veel Surinamers naar het buitenland.
Door deze migratie verkregen de internationale netwerken waarbinnen Suriname
opereert, een nieuwe dimensie. Internationale relaties, voorheen vooral politiek en
economisch van aard, droegen vanaf dat moment in toenemende mate ook een
persoonlijk karakter. Het overgrote deel van de Surinaamse bevolking heeft
familieleden in het buitenland wonen. Zo'n 75% van hen verblijft in Nederland. De
Bruijne (2001: 44-45) stelt dat in tijden van politieke of economische crisis de externe
oriëntatie van Suriname toeneemt. Internationale netwerken worden dan nog
belangrijker. Degenen met toegang tot zo'n netwerk hebben aanzienlijk betere
perspectieven dan mensen zonder.
In de literatuur worden netwerken die mensen tot hun beschikking hebben,
aangeduid met de term ‘sociaal kapitaal’. Iemands sociale kapitaal bestaat uit zijn
of haar persoonlijke sociale netwerk en uit de hulpbronnen die via dit netwerk ingezet
kunnen worden. Flap (1987: 17) ziet sociaal kapitaal als een productiemiddel met
behulp waarvan mensen een hogere levensstandaard kunnen bereiken. Het is een
grootheid, die bestaat uit alle verwachte toekomstige baten die niet uit eigen arbeid
voortvloeien, maar uit relaties die met andere mensen worden onderhouden.
Er wordt in de regel onderscheid gemaakt tussen de intensiteit van de relatie tussen
twee personen. Zo heeft Granovetter (1973) het over sterke en zwakke banden. Sterke
banden zijn contacten die als ‘dichtbij’ worden ervaren, zoals met goede vrienden
en eerstegraads familieleden. Tot de zwakke banden worden de contacten met
tweedegraads familieleden en kennissen gerekend. Colemans (1988: S107) redenering
is dat er met sterke banden meer vertrouwen is. Sterke banden verlenen meer steun,
waardoor zij belangrijker zijn voor het individu dan zwakke banden. Burt (in
Busschbach 1992: 60) en Granovetter (1973: 1363) benadrukken daarentegen dat
zwakke banden verder reiken dan sterke banden. Zwakke banden slaan een brug van
het ene naar het andere netwerk en zijn daardoor bepalend voor iemands sociale
kapitaal.
De theorie over het belang van (internationale) sociale netwerken wordt doorgaans
toegepast op particulieren. Maar is deze ook bruikbaar bij het bestuderen van bepaalde
facetten van het bedrijfsleven? Zijn ondernemers die hun sociale netwerk voor
zakelijke doeleinden inzetten succesvoller dan onderne-
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mers die dit niet doen? Dragen internationale netwerken meer bij aan
ondernemerssucces dan nationale netwerken? Maken ondernemers meer gebruik van
sterke banden of van zwakke banden? Bovengenoemde vragen heb ik mijzelf gesteld
tijdens een onderzoek, dat ik van maart tot juli 2003 in Paramaribo heb uitgevoerd.1
Voor de goede orde: tot een sociaal netwerk behoren in dit onderzoek uitsluitend
mensen met wie een ondernemer een rechtstreekse persoonlijke relatie onderhoudt.
Zakelijke relaties vallen hierbuiten.

Onderzoeksopzet
Mijn onderzoek richtte zich op de vraag of er een relatie bestaat tussen de mate van
ondernemerssucces en de inzet van sociale netwerken bij de producttoevoer. Om de
onderzoeksgroep af te bakenen heb ik gekozen voor één economische sector, namelijk
die van de textielhandelaren in het centrum van Paramaribo. Het gaat daarbij om
eigenaren van textielzaken die hun producten niet zelf vervaardigen, maar deze lokaal
of internationaal inkopen. Ongeveer de helft van de handelaren heeft tussen de één
en vijf arbeidskrachten in dienst. De overige ondernemingen zijn groter met tussen
de zes en 25 arbeidskrachten. Een enkeling runt een eenmanszaak. Daarnaast zijn er
een aantal grotere (tussen de 25 en 100 arbeidskrachten) textielhandelaren in
Paramaribo.
Ondernemerssucces is zichtbaar gemaakt door te kijken naar een stijging, daling
of gelijk blijven van de ondernemerswinst over de jaren 2000, 2001 en 2002. Omdat
deze gegevens niets zeggen over de hoogte van de winst, heb ik op grond van een
observatie van de bedrijfsruimte en het product in kwestie, elk bedrijf een
waardeoordeel toegekend. Hierbij is gelet op de omvang en de aankleding van de
bedrijfsruimte en op de prijs, de kwaliteit en de originaliteit van het product. De
gedachte achter dit waardeoordeel is dat de winst die ondernemers maken in de vorm
van investeringen terugvloeit in de onderneming. De netwerken die ondernemers tot
hun beschikking hebben zijn divers. Zo kunnen de contactpersonen van een
ondernemer lokaal of internationaal gevestigd zijn en in een ‘sterke’ of ‘zwakke’
relatie tot de ondernemer staan.
In het onderzoek zijn 42 formele en tien informele textielhandelaren betrokken.
De formele ondernemers staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en de
Belastingdienst in tegenstelling tot de informele ondernemers. De aandacht gaat
voornamelijk uit naar de formele ondernemers. De informele ondernemers vormen
een interessante vergelijkingsgroep en worden ter afsluiting kort behandeld. Ik heb
ongeveer evenveel mannen als vrouwen gesproken, met verschillende etnische
achtergronden. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek bleek
het niet van belang een onderscheid te maken tussen de verschillende etnische
groepen.
In een mondeling afgenomen vragenlijst kwamen de volgende zaken aan bod:

1

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar mijn scriptie ‘Mijn netwerk of
ikzelf?’
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Tabel 1 Type contact per percentage netwerkgebruik bij producttoevoer

banden

sterk
lokaal

% netwerkgebruik bij producttoevoer
25%
50%
75%
100%
1
1
2

sterk
3
internationaal
zwak
lokaal

1

1

2

1

7
1

zwak
1
internationaal

3

totaal

4

6

Totaal
4

4
2

4

16

de netwerksituatie van de ondernemer, het gebruik van het sociaal netwerk in de
bedrijfsvoering, de successituatie, kenmerken van de onderneming zelf en
onderwerpen als vertrouwen, wederkerigheid en voor- en nadelen van netwerkgebruik.
De onderlinge samenhang tussen deze factoren heb ik achteraf onderzocht door
antwoorden met elkaar te vergelijken. Uiteraard zijn er meerdere factoren van invloed
op het succes van een onderneming, maar deze vallen buiten het kader van dit
onderzoek.

Netwerkgebruik
Alle 42 ondernemers uit de onderzoeksgroep beschikken over familieleden of vrienden
in het buitenland. De meerderheid van de ondernemers (26 respondenten) kiest er
echter voor om geen beroep te doen op het persoonlijke sociale netwerk voor hulp
bij de producttoevoer. Zij importen zelf of via zakelijke contacten producten uit het
buitenland of kopen lokaal in op de Surinaamse markt. De overige zestien
ondernemers maken wel gebruik van hun persoonlijke netwerk voor hulp bij de
producttoevoer. Zij zetten hun contacten in om op de buitenlandse markt goederen
te kopen. De meeste aandacht in het onderzoek is uitgegaan naar deze laatste groep
van ‘netwerkgebruikers’. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het percentage
producttoevoer dat via het sociale netwerk van de ondernemer loopt en het type
contact dat hieraan ten grondslag ligt.
Tien van de zestien ondernemers krijgen 25% of 50% van hun totale producttoevoer
via bekenden uit het sociale netwerk aangeleverd. Ik noem deze groep voor het gemak
de ‘kleingebruikers’. Vaak gaat het hier om producten die in Suriname zelf niet of
alleen tegen hogere prijzen te koop zijn. Deze vorm van samenwerking is meestal
niet structureel. Er wordt slechts iets opgestuurd (of door een lokaal contact
meegebracht) wanneer de ondernemer ergens verlegen om zit. Een ander deel van
de kleingebruikers bezoekt in eerste instantie het land waar de benodigde goederen
geproduceerd worden en plaatst zelf de orders. Pas wanneer de producten zijn
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uitverkocht in Suriname wordt een sociaal contact ingeschakeld om nabestellingen
te doen. De contacten met de leveranciers zijn door de ondernemer dan al zelf gelegd.
Van de kleingebruikers doet de ene helft een beroep op een zwakke band en de andere
helft op een sterke band. Op twee na zetten zij allemaal een internationaal contact
in.
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De zes ondernemers die voor 75% of 100% (de ‘grootgebruikers’) afhankelijk zijn
van hun sociale netwerk onderhouden een meer structurele vorm van samenwerking.
In alle gevallen zijn het hun contactpersonen die besluiten wat er gekocht, opgestuurd
en/of meegebracht wordt. De helft van de grootgebruikers zet lokale contacten in
voor de toevoer van producten. In alle drie de gevallen bezitten deze contacten zelf
een textielonderneming in Paramaribo. Ze zijn daarom heel geschikt om ingezet te
worden. Vaak gaat het hier om een familielid of kennis die naar het buitenland gaat
om inkopen te doen. Omgekeerd nemen de ondernemers geregeld wat voor deze
relaties mee wanneer ze zelf naar het buitenland gaan om producten in te kopen. Alle
grootgebruikers, zo blijkt, maken gebruik van sterke banden voor hulp bij de
producttoevoer.
Samenvattend kan gesteld worden dat hoe groter de inbreng van het sociale netwerk
is, hoe eerder de ondernemers gebruik maken van sterke banden en hoe vaker deze
lokaal gevestigd zijn. Andersom geldt dat hoe kleiner de bijdrage is van het sociale
netwerk, hoe meer er gebruik wordt gemaakt van internationale contacten en hoe
vaker er een beroep wordt gedaan op zwakke banden. Tweederde van de ondernemers
gebruikt sterke banden voor hulp bij de producttoevoer. Deze lijken hiermee van
groter belang te zijn voor ondernemers dan zwakke banden. Of sterke banden ook
meer bijdragen aan ondernemerssucces is een vraag die verderop in dit artikel zal
worden beantwoord.

Voor- en nadelen
Van de ondernemers die gebruik maken van hun sociale netwerk voor hulp bij de
producttoevoer vertellen de meesten hier vrijwel alleen maar voordelen van te
ondervinden. De ondernemers noemen als belangrijkste voordeel een besparing van
tijd en geld. Vaak worden de gemaakte kosten vergoed, maar niet de uren die de
ander besteed heeft aan het inkopen doen en het opsturen van de producten. De
ondernemers besparen dus behalve op reiskosten ook op loonkosten.
Slechts twee van de zestien ondernemers die een beroep doen op hun netwerk
geven aan dat de hulp ook een keerzijde heeft. Lieke2 vertelt dat ze liever helemaal
zelfstandig wil zijn. Nu is ze overgeleverd aan haar moeders smaak. Het ontbreekt
haar echter aan financiële middelen om zelf inkopen te doen in het buitenland. Ze
wil bovendien haar moeder niet beledigen door haar hulp af te slaan. Bob meent dat
je minder zakelijk bent als je samenwerkt met familieleden. Hij voelt zich gedwongen
zijn beleid hierop aan te passen, waardoor hij minder agressieve marketingstrategieën
toepast dan hij eigenlijk zou willen. Zowel Lieke als Bob maken bij de producttoevoer
gebruik van een lokaal gevestigd contact waar ze een sterke band mee onderhonden.

2

Namen van respondenten zijn om privacyredenen veranderd.
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Tabel 2 Ondernemerssucces per percentage netwerkgebruik bij
producttoevoer

winst

daling

% netwerkgebruik bij producttoevoer
0%
25%
50%
75%
100%
niet
kleingebruikers
grootgebruikers
20
3
2
2
3

gelijk

4

1

1

stijging

2

2

1

totaal

26

6

4

Waardeoordeel onvoldoende 4
matig

30
6

2

1

6

4

42

1

5

11

2

2

voldoende 11

3

2

totaal

6

4

26

totaal

2

17

2

2

20

2

4

42

Zoals gezegd, kiezen de meeste ondernemers die bij dit onderzoek betrokken zijn
(26 respondenten) er bewust voor om geen gebruik te maken van hun sociale netwerk
voor hulp bij de producttoevoer. De redenen die ondernemers hebben om hun sociale
netwerk niet in te zetten, zijn allen terug te voeren op het feit dat ondernemers
zelfstandig willen zijn en te weinig vertrouwen hebben in de leden van hun sociale
netwerk (soms omdat hun vertrouwen in het verleden beschaamd is). Ze willen de
verantwoordelijkheid niet uit handen geven en anderen niet belasten met hun zaken.
Veel ondernemers vinden zichzelf ook het meest geschikt om inkopen te doen. Zelf
weten ze immers het beste wat mooi is en waaraan de Surinaamse markt behoefte
heeft. Een andere veel gehoorde reden is dat ondernemers hun privé-relaties niet op
het spel willen zetten door samen zaken te doen.
Uit het bovenstaande blijkt dat ook al beschikken ondernemers over een sociaal
netwerk, zij dit niet per definitie voordelig achten voor hun zaak. Of zij hun
contactpersonen inzetten, hangt van verschillende factoren af. Om te beginnen moeten
de relaties capabel zijn en daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de bedrijfsvoering.
In de tweede plaats moeten zij bereid zijn om hulp te verlenen. Tenslotte moeten
ondernemers overtuigd zijn van het nut van het inschakelen van hun relaties.

Ondernemerssucces
Aanvankelijk wilde ik succes meetbaar maken aan de hand van een aantal subjectieve
en objectieve variabelen. Voorbeelden van subjectieve variabelen zijn de economische
zekerheid en de voldoening die een ondernemer haalt uit zijn of haar onderneming.
Het aantal arbeidskrachten, de gewerkte uren, de relatieve lonen, de omvang, de
afzet, de omzet en de winst van de onderneming beschouw ik als objectieve
succesvariabelen. Zowel de objectieve als de subjectieve variabelen laten een sterke
positieve relatie met de ondernemerswinst zien. Een stijging of daling van de winst
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tevens een waardeoordeel
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toegekend. Dit waardeoordeel geeft het succesniveau van de onderneming aan, het
objectiverende ijkpunt. Van hieruit dient de stijging of daling van de variabelen, die
de ondernemer zelf aangeeft, bekeken te worden. De winstontwikkeling en het
waardeoordeel van de onderneming vormen samen de maatstaf voor
ondernemerssucces.
In tabel 2 wordt schematisch de relatie weergegeven tussen het percentage
producttoevoer dat via leden van het sociale netwerk geleverd wordt en de mate van
ondernemerssucces. Een meerderheid van de bij het onderzoek betrokken ondernemers
(dertig van de 42 respondenten) werd de afgelopen drie jaar met een daling van de
ondernemers winst geconfronteerd. Zes ondernemingen bleven stabiel en zes
ondernemers zagen de winst stijgen. Opvallend is dat van de ondernemers die geen
gebruik maken van het sociale netwerk voor hulp hij de producttoevoer er zes
succesvol te noemen zijn qua winstontwikkeling en twintig niet. Hiertegenover staat
dat van de groep kleingebruikers de helft succesvol is qua winstontwikkeling en de
andere helft niet. Van de groep grootgebruikers is er één succesvol qua
winstontwikkeling en vijf ondernemers niet. De groep kleingebruikers laat met andere
woorden de beste winstontwikkeling over de afgelopen drie jaar zien.
Voor het waardeoordeel geldt dat ik vijf ondernemers een ‘onvoldoende’ heb
toegekend, waarvan er vier geen gebruik maken van het sociale netwerk voor hulp
bij de producttoevoer en er één een kleingebruiker is. Er zijn zeventien ondernemers
die een ‘matig’ toegekend kregen, waarvan er elf geen gebruik van hun netwerk
maken, vier kleingebruiker zijn en twee grootgebruiker. De overige twintig
ondernemers kregen een ‘voldoende’ toegekend. Hiervan zetten er elf hun sociale
netwerk niet in, vijf zijn kleingebruiker en vier zijn grootgebruiker. Qua
waardeoordeel scoren de ondernemers die geen gebruik maken van hun sociale
netwerk het minst goed, de kleingebruikers scoren iets beter en de grootgebruikers
laten de beste score zien. Geconcludeerd kan worden dat ondernemers die gebruik
maken van hun sociale netwerk voor hulp bij de producttoevoer een hogere mate
van ondernemerssucces hebben dan ondernemers die hier geen gebruik van maken.
Wat de winstontwikkeling betreft, scoren de kleingebruikers beter. Waar het gaat
om het waardeoordeel laten de grootgebruikers de beste score zien.
Er is reeds geconstateerd dat ondernemers het meeste gebruik maken van sterke
en internationale contacten voor hulp bij de producttoevoer. Of deze contacten ook
het meeste succes opleveren, blijkt uit tabel 3, waar het type contact afgezet is tegen
de winstontwikkeling en het waardeoordeel. De vier ondernemers die een sterk lokaal
contact inzetten voor hulp bij de producttoevoer zien zich geconfronteerd met een
winstdaling. Drie van de zeven ondernemers die een sterk internationaal contact
inzetten hebben een succesvolle winstontwikkeling. Bij elkaar opgeteld zijn dus drie
van de elf ondernemers die gebruik maken van een sterke hand, succesvol qua
winstontwikkeling. Bij de ondernemers die een zwakke band inzetten, hebben er drie
van de vijf een succesvolle winstontwikkeling. Eén van hen heeft succes met het
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Tabel 3 Ondernemerssucces per type contact voor hulp bij producttoevoer

sterk
lokaal
winst

daling

4

sterk
internationaal
4

soort
contact
zwak
lokaal

zwak
internationaal
2

totaal

1

2

10

gelijk

1

stijging

2

1

1

4

7

1

4

16

1

1

1

6

totaal

4

Waardeoordeel onvoldoende
matig

1

4

voldoende 3

3

1

2

9

totaal

7

1

4

16

4

inzetten van een zwak lokaal contact en twee met het inzetten van een zwak
internationaal contact. Ondernemers die gebruik maken van een zwak en/of
internationaal gevestigd contact laten dus de beste winstontwikkeling zien. Dit beeld
kan enigszins vertekend zijn doordat de onderzochte ondernemers, op één na, allemaal
een sterke band gebruiken wanneer zij een lokaal contact inzetten. Voor de lokaal
ingezette contacten geldt, op diezelfde ondernemer na, een winstdaling. Wanneer
deze sterke lokale contacten buiten beschouwing worden gelaten, maakt het voor de
winstontwikkeling niet veel uit of er een sterke of een zwakke band ingezet wordt,
zolang het maar gaat om een internationaal contact.
Ondernemers die een lokaal contact inzetten voor hulp bij de producttoevoer scoren
gemiddeld het beste qua waardeoordeel. Vier van hen kregen een voldoende, één
een matig. Voor ondernemers die een internationaal contact inzetten kregen er vijf
een voldoende, vijf een matig en één een onvoldoende toegekend. Ondernemers die
gebruik maken van sterke banden werden iets beter beoordeeld dan de ondernemers
die zwakke banden inzetten. Voor het waardeoordeel geldt dat ondernemers beter
scoren wanneer zij gebruik maken van een lokaal contact dan van een internationaal
contact. Bij de winstontwikkeiing was dit juist andersom.

Verklaringen
Hoe kan het dat ondernemers die veel gebruik maken van hun sociale netwerk voor
hulp bij de producttoevoer, zich sneller beroepen op lokale en sterke contacten dan
ondernemers die in mindere mate gebruik maken van hun sociale netwerk? Waarom
zijn de kleingebruikers succesvoller qua winstontwikkeling en de grootgebruikers
succesvoller qua waardeoordeel? En waarom laat de inzet van internationale contacten
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een betere winstontwikkeling zien en de inzet van lokale contacten een beter
waardeoordeel?
Om bovengenoemde vragen te beantwoorden moet gekeken worden naar de relatie
tussen netwerkgebruik, ondernemerssucces en bedrijfsomvang (gemeten
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in aantal arbeidskrachten). Het blijkt dat hoe kleiner een ondernemer is qua
bedrijfsomvang, hoe groter de kans dat hij of zij gebruik maakt van het sociale
netwerk voor hulp bij de producttoevoer. En hoe kleiner een onderneming is, hoe
beter de winstontwikkeling. Waarom kleinere ondernemingen eerder gebruik maken
van het sociale netwerk dan grotere ondernemingen komt waarschijnlijk doordat in
het eerste geval de leden van het sociale netwerk gemakkelijker aan de hulpvraag
kunnen voldoen. Immers, hoe kleiner de onderneming, hoe kleiner ook de hulpvraag.
Een andere reden is dat grote ondernemers vaker beschikken over zakelijke contacten,
die meestal effectiever ingezet kunnen worden voor de producttoevoer dan
persoonlijke contacten. De noodzaak voor grotere ondernemers om een beroep te
doen op leden uit hun sociale netwerk is daardoor kleiner dan voor kleinere
ondernemers, die niet altijd over een effectief zakelijk netwerk beschikken.
Dat kleingebruikers vaker zwakke banden inzetten dan grootgebruikers heeft te
maken met de hoeveelheid hulp die gevraagd wordt. Aan mensen die dichtbij staan,
of met wie een sterke relatie onderhouden wordt, durft men meer te vragen. Dit heeft
te maken met de geldende normen van vertrouwen en wederkerigheid3 binnen relaties.
Tussen sterke banden is er meer vertrouwen dan tussen zwakke banden. Wanneer er
een grote hoeveelheid goederen op het spel staat, loopt men met een sterke band dus
minder risico dan wanneer de transactie met een zwakke band plaatsvindt.
Offe (1999: 47) vergelijkt vertrouwen met een soort geloof. Het is het geloof dat
het handelen van anderen bijdraagt aan jouw gevoel van welzijn. Het geloof in het
goede dat anderen je kunnen bezorgen, brengt echter tegelijk de angst mee mensen
mis te verstaan en schade te leiden. Warren (1999: 1) denkt dat wanneer iemand
vertrouwen heeft, hij of zij een bepaalde hoeveelheid risico om schade op te lopen
accepteert in ruil voor de voordelen van samenwerking. Deze gedachten komen sterk
overeen met mijn bevindingen in Paramaribo. Ondernemers hebben veel meer
vertrouwen in sterke banden dan in zwakke banden. Ze doen liever een beroep op
die sterke banden, zeker wanneer de transactie waardevol is, zoals bij grootgebruikers.
Flap (1987: 19) is van mening dat de belangrijkste opbrengst van sociaal kapitaal
de verwachte waarde van toekomstige wederdiensten is. Ook Coleman (1990: 317)
denkt dat de vorming van sociaal kapitaal uit eigenbelang geschiedt. Alvorens in
sociale contacten te investeren, maakt men een kostenbaten analyse. Wanneer je
iemand steunt, verplicht je die persoon om jou in de toekomst ook te helpen. Hij
noemt dit een uitstaande kredietrekening. Ben-Porath (1980: 3) en Mulder & De
Bruin (in Busschots & Lauwers 1994: 19) nuanceren deze opvatting. Zij merken op
dat bij transacties tussen (eerstegraads) familieleden geen precieze ruilbalans wordt
bijgehouden en dat er bij

3

Wederkerigheid geeft aan dat er sprake is van een evenwichtige ruil van waardevolle materiële
of symbolische goederen binnen persoonlijke relaties (Van Tilburg 1992: 37).
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dit soort relaties niet noodzakelijkerwijs wederkerigheid plaatsvindt.
Wat de ondernemers in Paramaribo betreft, sluit ik me bij dit laatste aan. Ik heb
weinig gemerkt van uitstaande kredietrekeningen. Er wordt vaak wel iets teruggedaan
voor leden uit het sociale netwerk die helpen bij de producttoevoer, maar dit wordt
volgens de respondenten niet verwacht en er wordt al helemaal geen ruilbalans
bijgehouden. De algemene opvatting binnen families is, dat je elkaar helpt wanneer
dat nodig is. Het idee dat ruil niet uitgebalanceerd hoeft te zijn, leeft overigens sterker
bij ondernemers die gebruik maken van sterke banden dan bij ondernemers die
zwakke banden inzetten. Dit kan ook een reden zijn dat ondernemers, wanneer het
om een grotere hulpvraag gaat, liever gebruik maken van sterke banden dan van
zwakke banden.
Dat ondernemers die veel gebruik maken van hun sociale netwerk vaker een beroep
doen op lokale contacten, heeft naar mijn mening vooral logistieke en financiële
oorzaken. De helft van de lokale contactpersonen die ingezet worden, heeft zelf een
textielonderneming in Paramaribo. Daar moeten ook producten voor gekocht worden
en vaak geldt dat hoe groter de geplaatste order is, hoe voordeliger de prijs die men
hiervoor kan bedingen. Er is in dit geval sprake van een wederzijds voordeel. Bij de
internationale contacten ligt dit anders. De verzendkosten zijn er hoger en efficiënte
zakelijke contacten ontbreken, wat de prijs ook opdrijft. Over het algemeen is de
belasting voor een lokale contactpersoon om te helpen minder groot dan voor een
internationale relatie, zodat grootgebruikers zich eerder dan kleingebruikers beroepen
op lokale contacten.
Dat kleingebruikers een betere winstontwikkeling kennen dan grootgebruikers
hangt samen met het feit dat de inzet van internationale contactpersonen naar een
betere winstontwikkeling leidt dan de inzet van lokale contactpersonen. Maar waarom
kleingebruikers en de inzet van internationale contacten een betere winstontwikkeling
laten zien en grootgebruikers en de inzet van lokale contacten beter scoren qua
waardeoordeel, is moeilijk te zeggen. Misschien speelt mee dat kleingebruikers
minder afhankelijk zijn van hun sociale netwerk en hier alleen een beroep op doen
wanneer hen dit voordeel oplevert. De hulp die kleingebruikers ontvangen, dient
meer als een aanvulling gezien te worden en minder als een noodzaak, zoals bij
grootgebruikers vaak het geval is. Kleingebruikers houden zelf de touwtjes van het
ondernemerschap in handen, wat een betere winstontwikkeling tot gevolg zou kunnen
hebben. Dat de inzet van lokale contacten beter scoort qua waardeoordeel dan de
inzet van internationale contacten kan komen, doordat lokale contacten meer inzicht
hebben in de Surinaamse markt. Hierdoor zijn zij beter in staat hier producten voor
te selecteren.

Informeel
Tot slot wil ik kort ingaan op de informele textielhandelaren in Paramaribo. De
informele textielondernemers staan, zoals eerder opgemerkt, niet geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst. De hande-
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laren zijn gemakkelijk te herkennen op rommelmarkten en aan de kant van de weg
met tweedehands kleding, waardoor het niet moeilijk was tien respondenten te vinden
die aan mijn onderzoek wilden meewerken. De tien respondenten bestaan uit negen
vrouwen en één man.
De informele sector wordt door Van Gelder (1990) omschreven als het geheel van
sociaal-economische activiteiten die in het algemeen moeilijk of niet door de overheid
zijn te reguleren en te controleren, zoals straatverkoop en thuiswerk. Hij gaat dieper
in op de Surinaamse variant van dit type informele bedrijvigheid: hosselen4. Hosselen
heeft vaak een gelegenheidskarakter en komt doorgaans voort uit noodzaak. Op
momenten van schaarste zal iemand eerder geneigd zijn om als bijverdienste een
hosselpraktijk te ontwikkelen dan in perioden van economische voorspoed.
In Suriname werden hosselpraktijken vóór de economische crisis van de jaren '80
vaak geassocieerd met mensen uit de lagere sociale klassen. Vanaf de middenjaren
'80 zijn ook mensen uit de middenklasse zich echter in toenemende mate met
hosselactiviteiten gaan bezighouden. Inmiddels is het zoeken naar extra inkomsten
naast het vaste werk een relatief gangbaar sociaal verschijnsel geworden in alle
maatschappelijke kringen. Wel gaat het bij hoger opgeleiden vaak om het min of
meer in stand houden van het bereikte welvaartspeil, terwijl hosselen bij lager
opgeleiden veel vaker een kwestie van overleven is (Van Gelder 1990).
Mijn bevindingen in Paramaribo komen overeen met de veronderstelling dat ook
mensen uit de hogere sociale klasse bezig zijn met hosselpraktijken. Van de tien
informele ondernemers die ik heb gesproken, zijn er negen die full-time in loondienst
werken en hiernaast hosselen. Zij besteden één à twee dagen in de week aan hun
textielhandeltje, vaak in het weekend. Bijna de helft van de respondenten zegt het
liever geen hosselpraktijk te willen noemen, maar een hobby. Ze vinden het gewoon
leuk om op de markt kleding te verkopen en het geld is een mooie bijkomstigheid.
Hosselen heeft in hun ogen een negatieve connotatie.
Alle respondenten die over een sociaal netwerk beschikken - dit zijn er acht zetten dit ook in voor hulp bij de producttoevoer. Zes zijn zelfs voor 100% afhankelijk
van hun sociale netwerk, één voor 75% en één voor 50%. Vergeleken met de formele
handelaren wordt er dus veel meer gebruik gemaakt van het sociale netwerk voor
hulp bij de producttoevoer. Dit is opnieuw te verklaren uit het feit dat de hulpvraag
klein is en er relatief gemakkelijk aan kan worden voldaan. Een andere reden is dat
informele ondernemers geen van allen over een internationaal zakennetwerk
beschikken. Hierdoor kunnen zij alleen terugvallen op persoonlijke contacten.
Eén respondent maakt gebruik van zwakke lokale contacten, de anderen zetten

4

Hosselen is nauw verbonden met moeilijk kunnen rondkomen of armoede lijden en wordt
in Nederland ook wel ‘scharrelen’ genoemd.
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sterke internationale contacten in. Lucy komt uit Haïti en haar familie verkeert niet
in de omstandigheden om te helpen met de producttoevoer. Haar primaire bron van
inkomsten is schoonmaken bij particulieren thuis. Ze heeft meerdere werkgeefsters,
die haar allemaal tweedehands kleding geven, zodat Lucy die in het weekend op de
markt kan verkopen. De overige respondenten krijgen allemaal tweedehands kleding
opgestuurd vanuit Nederland, meestal door kinderen of zussen.
Bij informele ondernemers geldt dat hoe meer spullen er geleverd worden door
het sociale netwerk, hoe succesvoller ze zijn in hun winstontwikkeling. Dit komt
omdat - in tegenstelling tot de formele ondernemers - alle producten als gift worden
opgestuurd. De respondenten hebben dus zelf helemaal geen kosten en winst is dan
al snel gemaakt. Wanneer de ondernemers in vergelijking met drie jaar geleden
minder winst hebben gemaakt, is dit in alle gevallen een bewuste keuze geweest. Zij
zijn dan minder uren gaan werken, bijvoorbeeld omdat hun reguliere baan in omvang
toenam. Er is geen waardeoordeel toegekend aan de informele ondernemers. Doordat
alle handeltjes overeen kwamen qua omvang en product was het niet mogelijk
onderscheid te maken door middel van een score.

Conclusies
Uit het onderzoek is een positieve relatie tussen de inzet van sociaal kapitaal en
ondernemerssucces naar voren gekomen. Ondernemers die gebruik maken van hun
sociale netwerk voor hulp bij de producttoevoer zijn succesvoller dan ondernemers
die hier niet toe over gaan. Dit is overeenkomstig de theorievorming over sociaal
kapitaal, die ervan uitgaat dat hoe meer sociaal kapitaal iemand heeft, hoe voordeliger
dit voor hem is (Flap 1987: 15). Toch zijn grootgebruikers niet altijd succesvoller
dan kleingebruikers. Voor de winstontwikkeling geldt dat de formele kleingebruikers
het beter doen dan de grootgebruikers, waardoor de theorie omtrent sociaal kapitaal
in het geval van de textielondernemers in Paramaribo maar gedeeltelijk opgaat.
Verder is gebleken dat ondernemers die gebruik maken van hun sociale netwerk
voor hulp bij de producttoevoer, meestal sterke internationale contactpersonen
inzetten. Dit heeft te maken met de geldende normen van vertrouwen en
wederkerigheid binnen relaties en met de capaciteit van de hulpgever. Sterke banden
betekenen over het algemeen meer vertrouwen en minder wederkerigheid, waardoor
ze geschikter zijn om in te zetten voor hulp. Internationale relaties zijn van grote
betekenis vanwege de ruime mogelijkheden die ondernemers hierdoor hebben op de
buitenlandse markt.
Hoe kleiner de hulpvraag is, hoe vaker ook zwakke banden worden ingezet en hoe
groter de hulpvraag, hoe sneller ook lokale contactpersonen worden ingezet. Wanneer
de hulpvraag klein is, is de belasting minder groot voor degene die wordt ingezet.
Ook speelt vertrouwen een kleinere rol wanneer er maar weinig wordt gevraagd.
Hierdoor wordt er eerder een zwakke band ingezet. Voor een grote hulpvraag geldt
dat het voor internationale contact-
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personen vaak meer moeite, tijd en geld kost om aan de hulp te voldoen dan wanneer
er een lokale contactpersoon wordt ingezet, omdat de laatste vaak zelf ook een
textielonderneming heeft waarvoor hij inkopen moet doen.
Zijn het nu de sterke of de zwakke banden die de ondernemer het meeste voordeel
brengen? Burt (in Busschbach 1992: 60) en Granovetter (1973: 1363) denken dat
zwakke banden verder reiken en dat daaruit meer voordeel te behalen valt. Coleman
(1988: S107) daarentegen hecht meer belang aan vertrouwen met sterke banden en
acht dit dan ook voordeliger voor de vorming van sociaal kapitaal. Uit mijn onderzoek
blijkt dat ondernemers wel vaker gebruik maken van sterke banden, maar dat deze
de ondernemer gemiddeld niet meer voordeel opleveren dan de inzet van zwakke
handen. Men zou zich kunnen afvragen of het debat over de kracht van zwakke
banden die verder reiken in het geval van Suriname wel opgaat, omdat er letterlijk
een oceaan overbrugd moet worden.
De vragen ten aanzien van sterke of zwakke banden lijken in het geval van de
textielondernemers in Paramaribo van minder groot belang dan de vraag of het de
lokale of de internationale contacten zijn die tot het meeste voordeel leiden. De
voorkeur van de Surinaamse ondernemer om internationale contactpersonen in te
zetten, die tevens meer succes opleveren dan de inzet van lokale contactpersonen,
komt overeen met wat De Bruijne (2001: 44-45) al veronderstelde. Wanneer het
economisch minder goed gaat met Suriname neemt de externe oriëntatie van het land
toe. Mensen die toegang hebben tot internationale netwerken hebben aanzienlijk
betere perspectieven dan mensen zonder. Ondernemers in de informele sector maken
gemiddeld meer gebruik van hun sociale netwerk dan hun collega's in de formele
sector. De verklaring hiervoor ligt in de lijn van de eerder gepresenteerde
onderzoeksresultaten: hoe kleiner een onderneming, hoe kleiner de hulpvraag en hoe
sneller een beroep op het sociale netwerk wordt gedaan. Hiernaast zijn informele
ondernemers ook vaak genoodzaakt hun sociale contacten in te zetten, omdat ze geen
andere middelen of kanalen hebben om aan hun producten te komen.
Bij ondernemers in de informele sector is er een duidelijke relatie tussen de inzet
van sociaal kapitaal en de winst die wordt gemaakt. Hoe meer inzet, hoe beter. Dit
komt omdat, anders dan bij ondernemers in de formele sector, alle producten als gift
worden ontvangen. Dus naarmate het percentage van de producttoevoer dat gratis
verkregen wordt stijgt, des te minder kosten ondernemers hebben en des te makkelijker
winst gemaakt kan worden. Bij ondernemers in de formele sector worden doorgaans
de kosten vergoed die de ander maakt om het product te kopen, waardoor de positieve
relatie tussen hulp van het sociale netwerk en ondernemerssucces minder groot is
dan bij bedrijven in de informele sector.
In de literatuur over sociaal kapitaal wordt vaak voorondersteld dat wanneer iemand
over sociaal kapitaal beschikt, dit automatisch voordeel oplevert. Opmerkelijk is dat
de meerderheid van de door mij geraadpleegde (formele) ondernemers in Paramaribo
er bewust voor kiest geen gebruik te maken van
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hun sociale netwerk. Zij willen onafhankelijk zijn en regelen liever alles zelf of met
behulp van zakelijke contacten, ook als ze over een persoonlijk netwerk beschikken.
Sociaal kapitaal kan alleen een voordelige bijdrage leveren aan iemands welbevinden
wanneer die persoon geholpen wil worden en de ander bereid en capabel is om te
helpen.
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Recensies
Rini da Costa, Herkomst van Surinaamse familienamen, geïllustreerd
met foto's en kleine getekende overzichtskaarten, Paramaribo: Drukkerij
Paramaribo s.a., 66p., ISBN 99914-842-0-5.
Speurtochten naar roots voeren onvermijdelijk langs namen. Talrijke personen,
plaatsen en landen passeren dan de revue. Om de Srananmans een belangrijk steuntje
in de rug te geven verscheen van Rini da Costa het boekje Herkomst van Surinaamse
familienamen met materiaal uit verschillende archiefbestanden. De auteur heeft zich
echter beperkt tot een aantal overzichten met korte toelichting gebaseerd op enkele
vaste uitgangspunten). Maar dit heeft weer geleid tot misvattingen die in bepaalde
gevallen mogelijk zelfs de argeloze auteur parten hebben gespeeld.
Zonder omschrijving worden door haar de volgende afzonderlijke categorieën
onderscheiden: familienamen; persoonsnamen, voornamen en eigen namen, soms
naast en door elkaar.
Het recht in Nederland en Suriname kent slechts de begrippen, familienaam (in
Nederland: achternaam) en voornaam, alsmede de wijze waarop deze dienen te
worden gevoerd en gewijzigd. Deze twee categorieën dienen strikt van elkaar te
worden onderscheiden. Wijziging van familienamen en voornamen wordt derhalve
ook langs aparte procedures tot stand gebracht.
De Franse wet van 11 Germinal An XI (dat is 1 april 1803) werd bij keizerlijk
decreet van 18 augustus 1811 in Nederland ingevoerd. Daarbij werd het voeren van
een vaste familienaam verplicht gesteld, terwijl de keuze van voornamen in beginsel
vrij was maar toch beperkt door de voorgeschreven soorten. Deze wet, die door de
Engelse bezetting niet van kracht kon worden verklaard voor Suriname, is later ook
niet meer in de kolonie ingevoerd.
De Surinaamse ontwikkeling verliep en verloopt niet alleen niet-synchroon met
de Nederlandse, maar ook wijken de onderscheidene regelingen bij de toepassing
van elkaar af. In de kolonie gold de verplichting tot het voeren van een vaste familieof achternaam vanaf 1828 voor de vrije burgers; voor de vrijgemaakte slaven pas
per 1 juli 1863 bij de emancipatie.
Voor andere bevolkingsgroepen werd in 1916 art. 63bis in het Surinaams Burgerlijk
Wetboek opgenomen. Hierbij werd vreemde immigranten uit Brits-Indië en
Nederlandsch Oost-Indië de verplichting opgelegd een geslachtsnaam en
voorna(a)m(en) te kiezen onder goedkeuring van de agent-generaal (thans: directeur
van binnenlandse zaken); de Indianen en Bosnegers werd de bevoegd-
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heid verleend een geslachtsnaam en voorna(a)m(en) te aan te nemen. Rond de
Onafhankelijkheid in 1975 bleek voor het aanvragen van een paspoort overigens nog
een groot aantal personen een naamkeuze te moeten maken. Het geldend stelsel kan
voor Suriname als volgt worden omschreven: familienamen of achternamen worden
van een ouder verkregen en kunnen dus niet gekozen worden; voornamen daarentegen
kunnen - in beginsel door de ouder(s) - vrijelijk worden gegeven, zij het onder enkele
algemene restricties, zoals in geval van onwelluidendheid.
Anders dan in Suriname bestaat in Nederland wel een strikt onderscheid tussen
familienamen en voornamen in die zin dat een familienaam niet als voornaam mag
worden gegeven, voor zover deze niet (aantoonbaar) eerder als zodanig was gevoerd.
Met deze regel wordt de vorming van zogenaamde dubbele namen in Nederland
tegengegaan. Met andere woorden, in Suriname kunnen alle soorten namen door
elkaar fungeren als familienaam en als voornaam. Hier geldt ook niet de Nederlandse
beperking van typische jongens- en meisjesnamen die apart worden gehouden.
Uitzondering op de laatste regel is in Nederland de naam ‘Maria’ die ook voor jongens
als tweede of derde doopnaam is toegelaten. Vooral bij (Limburgse)
rooms-katholieken lijkt dit een traditie te zijn (geweest). Bij voorbeeld: de auteur
Lodewijk Alphonsus Maria Lichtveld.
De opvatting van de auteur dat de door haar opgevoerde bronnamen in oorsprong
reeds (uitsluitend) als familienaam fungeerden kan niet worden hard gemaakt. Ook
met haar verwijzing naar toponiemen en geografische namen als bron van sommige
Surinaamse familienamen dient voorzichtig te worden omgegaan.
Enkele voorbeelden mogen de besproken opvattingen en werkwijze illustreren.
Of de familienaam Roma van de eeuwige stad Rome/Roma is afgeleid kan niet direct
worden vastgesteld. Bij de vraag of de naam Milan van de stad Milaan/Milano
afkomstig is kan een nog groter vraagteken worden gezet. Immers Milan is een
algemeen bekende Slavische voornaam, zie bijvoorbeeld Milan Kundera, de bekende
Tsjechische auteur. Zonder nadere achtergrondgegevens kan derhalve niets met
zekerheid worden gesteld. En wat te denken van namen als Noordpool en Zuidpool?
Bij de groep van Joodse namen pakken we als voorbeeld de naam Aaron op p. 4.
Naast de hiervan afgeleide (Surinaamse) familienaam Arron (vgl. Henk Arron)
fungeert deze naam ook als voornaam, zoals bij Aaron Winter. Mutatis mutandis
geldt dit ook voor namen als: Abra(ha)am(s) en Levi. Bij de Bijbelse toponiemen
zou men zich verder kunnen afvragen of stamvader Babel uit die stad of omstreken
daarvan tot ons is gekomen.
Door het ontbreken van enige duidelijke technische reflectie komt meermalen de
uitleg van een naam zonder nadere informatie in het gedrang. Dit is onder meer het
geval bij ‘Abraham Garcia Wijngaarde, een intelligent persoon’ op p. 21, van wie
de auteur de volgende achtergrond onthult: ‘Zijn moeder was slavin, zijn vader een
portugese jood Abraham Garcia, begraven op Jodensa-
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vanna. De oplettende lezer zal opmerken dat de zoon als voornamen zijn vaders
gehele naam ontving.’ De verklaring van de auteur komt er eigenlijk op neer dat deze
manlijke nazaat met de achternaam Wijngaarde een buitenhuwelijks of niet-erkend
kind was. Was er wel sprake van een huwelijk van de ouders of erkenning van het
kind door de ouders, dan kan een oplettende lezer zich afvragen of hier niet de
hispanische wijze van naamsverkrijging en -voering is toegepast. In dat geval zou
dan Garcia de (eerste) familienaam van de vader en Wijngaarde de (eerste)
familienaam van de moeder voorstellen. Dat de Afrikaanse namen van weekdagen
van oorsprong familienamen zijn is een ander onjuist uitgangspunt (hoofdstuk 3, p.
14), want zoals de auteur zelf meerdere malen stelt worden deze namen door de
borelingen ‘ontvangen’. Deze namen worden gegeven als ‘roepnaam’ of ‘persoonlijke
naam’ die later steeds meer het karakter hebben gekregen van een ‘voornaam’. Enkele
voorbeelden zijn: Kofi Annan, VN-secretaris generaal, en zijn zoon Kojo Annan;
Nkwame N'Krumah, de gewezen president van de Republiek Ghana. In de praktijk
worden deze dagnamen desondanks ook als achternaam gebezigd. Het is in elk geval
niet goed voor te stellen dat de burgers van een land met zijn allen als systeem
uitsluitend een dagnaam als familienaam zouden voeren.
Van de grote stadsbrand van Paramaribo in 1831 blijken alle daders personen te
zijn die bekend stonden onder één enkele naam: Cojo of Andries; Mentor of Geluk;
Present; Frederik; Christiaan; Henry en Betsy.
Ook van de slaven Kwakoe en Kwassie (Quassie) zijn ons geen andere namen
overgeleverd. Het moge duidelijk zijn dat deze algemene namen op zich en zonder
een nadere aanduiding geen enkel onderscheidend vermogen hebben. Het laatste
hoofdstuk (13) van de uitgave omvat een ‘Geschiedkundige tijdtafel met het kopje:
308 Jaar Nederlands Bestuur, 1667-1975', waarin voornamelijk aandacht wordt
besteed aan hoogtepunten uit de geschiedenis van de Joodse bevolkingsgroep.
Opmerkelijk is dat voor de periode van 1942-1975 geen bijzonderheden worden
vermeld. Dit tijdperk wordt op de laatste bladzijde afgesloten met de korte en bondige
beschrijving: ‘1975 Suriname wordt 24 november onafhankelijk. Einde van 308 jaar
Nederlands bestuur’. (p. 66) Het kan niet anders of de auteur moet kennelijk op
enigerlei wijze in de periode van Wereldoorlog II tot de Onafhankelijkheid enige
tijd absent zijn geweest, dan wel haar aantekeningen zijn kwijtgeraakt.
In haar bescheiden opzet draagt de collectie op eigen wijze bij aan een meer
omvattende inventarisatie en beschrijving van Surinaamse namen.

Naschrift
De auteur, geboren als Sara Catharina Vlaardingerbroek, is kort na de verschijning
van haar werk op 80-jarige leeftijd in Nederland overleden. Als echtgenote van de
Surinaamse Ir. Iwan da Costa heeft zij bijkans vijf decennia gewoond in Suriname.
Daar heeft zij zich zeer verdienstelijk gemaakt met het
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bestuderen en conserveren van het erfgoed van de Joodse bevolkingsgroep. Zij heeft
zich onder meer ingezet voor de restauratie van de oude Joodse begraafplaats te
Jodensavanne en voor een boomaanplantproject in Israël.
William L. Man A Hing

Hans Breeveld, Baas in eigen huis. Wim Bos Verschuur, heraut van
Surinames onafhankelijkheid 1904-1985, Paramaribo: Uitgeverij Djinipi
2004. 218 p., ISBN 99914-681-1-0, prijs €11,50.
In het rijtje van ‘grote Surinamers’ verdient de persoon van Wim Bos Verschuur
(1904-1985), kleinzoon van slavenhouders, beslist een ereplaats. Er zijn nauwelijks
maatschappelijke gebieden - politiek, vakbeweging, cultuur, sport - in Suriname in
de jaren '50 en '60 van de 20ste eeuw te noemen waaraan hij geen wezenlijke bijdrage
heeft geleverd. Bij het grote publiek is hij echter het meest bekend als het Statenlid
dat tijdens de oorlogsjaren vanwege zijn ‘opruiende taal’ door het koloniaal bestuur
tien maanden geïnterneerd is geweest. Voor veel politici (Jopie Pengel, Eddy Bruma,
Johan Ferrier) en kunstenaars (Erwin de Vries) diende hij als rolmodel en leverde
hij een actieve bijdrage aan hun carrière.
Hans Breeveld heeft over deze markante Surinamer een biografie geschreven
waarin hij ernaar streeft een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de persoon
Bos Verschuur, ook wel ‘Oom Wim’ genoemd. In deze studie kiest de auteur voor
een drietal invalshoeken: Wie was Bos Verschuur in het maatschappelijke leven?
Wat was zijn invloed op de politieke en overige maatschappelijke ontwikkelingen
in Suriname gedurende de periode 1934-1985? En wat was zijn bijdrage aan de
onafhankelijkheid van Suriname?
De grootouders van Bos Verschuur vestigden zich in 1852 in Suriname en werden
eigenaar van een koffieplantage. In de loop van de 19de eeuw was het grotendeels
gedaan met de plantagelandbouw en de vader van Bos Verschuur volgde in Nederland
de opleiding farmacologie waarna hij zich als apotheker in Suriname vestigde. Wim
Bos Verschuur behaalde na de MULO de akte LO-tekenen en werd vervolgens
opgeleid tot bootmachinist. Onder druk van zijn partner (‘ik ga niet met een zeeman
trouwen’, p. 37) koos hij in 1929 uiteindelijk voor een vervolgopleiding MO-tekenen
in Nederland. Hier ontmoette hij Indonesische nationalisten als Hatta en Sjahrir die
in hem de nationalistische rebel deden groeien. Na zijn terugkeer in 1933 werd hij
op een aantal MULO-scholen tewerkgesteld als tekenleraar. Na de oorlogsjaren
werden ook de middelbare school (AMS) en de kweekschool zijn werkterrein.
Al vóór de oorlogsjaren nam hij tijdens zijn tekenlessen in het onderwijs stelling
tegen het kolonialisme. Zo was het hem een doorn in het oog dat op 27 februari
(Abraham Crijnssendag) de scholen gesloten waren, terwijl op 1 juli
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(de dag waarop de slavernij in Suriname werd afgeschaft) gewoon les werd gegeven.
Tegen zijn leerlingen zei hij dan ook: ‘1 juli komen jullie niet op school. Zeg maar
dat jullie naar de kerk moeten’ (p. 41). Bos Verschuur werd een vurige pleitbezorger
van een nationaal beeld tere van de vrijheidshelden Baron, Boni, Joli Coeur en Codjo.
In de jaren '30 raakt hij betrokken bij het vakbondswerk. In 1938 richt hij de
overkoepelende Surinaamsche Arbeiders Federatie op en in 1941 de Surinaamsche
Arbeiders Centrale.
In april 1942 werd hij gekozen als lid van de Staten van Suriname in welk college
hij de personificatie werd van het streven naar een grotere autonomie voor Suriname
binnen het Koninkrijk der Nederlanden. In maart 1943 werd de Unie Suriname
opgericht die het ideaal van autonomie (Baas in eigen huis) zou uitdragen en van
welke beweging hij de pater intellectualis mag worden beschouwd. In de Staten
ontpopte Bos Verschuur zich ook als de leider van het verzet tegen het dictatoriaal
optreden van gouverneur J.C. Kielstra. In juli 1943 stelde hij een petitie op die bedoeld
was voor de koningin waarin het vertrek van de gouverneur werd geëist. Die petitie
was tevens in het Engels opgesteld hetgeen voor de gouverneur directe aanleiding
vormde Bos Verschuur te interneren omdat de landvoogd hem ervan verdacht samen
te werken met de leiding van de in Suriname gelegerde Amerikaanse troepen. Breeveld
beschouwt Bos Verschuur als een van de personen binnen de Nationale Partij
Suriname (NPS) - toen nog gedomineerd door de lichtgekleurde Creools stedelijke
elite - die Pengel als exponent van de Creoolse zwarte volksklasse hebben
binnengehaald. Bos Verschuur en de leiding van de NPS zagen in Pengel geen
bedreiging, daar hij als maatschappelijk ongevaarlijk werd beschouwd en als een
man met weinig intellectueel gezag. Hij vond wel dat hij nog aan deze politicus uit
de volksklasse moest schaven. Pengel had in zijn optiek een slepende manier van
praten die hem niet beviel. Hij kreeg van Bos Verschuur speeches op papier die hij
moest declameren terwijl laatstgenoemde bezig was te schilderen. De leermeester
kwam er steeds tussen: ‘Je praat weer als een dominee’ (p. 121). Dan moest Pengel
het overdoen.
In 1952 brak Bos Verschuur met de NPS om vervolgens zijn eigen partij op te
richten, de Partij Suriname (PS). Dit breekpunt was voor Bos Verschuur het begin
van zijn politieke einde. Tussen 1955 en 1958 maakte de PS nog deel uit van de toen
aan de macht zijnde coalitie (Eenheidsfront), maar hierna verdween de PS geruisloos
uit de Surinaamse politieke arena. De politicus Eddy Bruma, in de jaren '50, '60 en
'70 leider van de nationalistische PNR, was een van de vele leerlingen op de
Hendrikschool die onder de indruk kwamen van de nationalistische beschouwingen
van hun tekenleraar. Bruma voltooide volgens Breeveld de taak ‘Baas in eigen huis’
in Suriname die Bos Verschuur aan het begin van de jaren '40 was aangevangen.
Ook als communicator liet Bos Verschuur van zich spreken. Hij schreef artikelen
en ingezonden stukken in de kranten, en hoor- en toneelspelen waarin hij
sociaal-economische of andere maatschappelijke wantoestanden aan de kaak stelde.
Hij was een sociaal voelend mens in woord en daad. In dit verband
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mag ook genoemd worden zijn bijdrage aan de totstandkoming van het monument
voor de in de oorlog gevallen Surinamers in 1950 aan de Waterkant en zijn inzet
voor de ex-leprozen. Hij werd de grote stimulator tot de oprichting van de Esther
Stichting die zich bezighoudt met de nazorg van ex-leprozen. Ook in de sportwereld
was Bos Verschuur een persoon met veel verdiensten. In 1969 haalde Bos Verschuur
het nieuws toen een groep docenten in staking ging tegen het beleid van de regering
Pengel. Als een van de reden voor de staking noemden de docenten het ‘plotseling
op straat zetten van oom Wim Bos Verschuur’ (p. 165). Uiteindelijk kreeg de vakbond
van docenten het voor elkaar dat Bos Verschuur, hoewel hij de pensioengerechtigde
leeftijd had bereikt, een nieuw dienstverband zou kunnen krijgen als hij erom vroeg.
Hij bleef begin jaren '70 nog een aantal jaren tekenlessen geven op de kweekschool,
zoals mij als student aan de kweekschool bleek. Ook ik had namelijk het genoegen
van hem tekenlessen te krijgen. Zelfs toen stak hij zijn kritiek op
politiek-maatschappelijke ontwikkelingen niet onder stoelen of banken: ruim de helft
van de tijd besteedde hij hieraan in plaats van ons de kunst van het tekenen bij te
brengen.
Door zijn compromisloze levenshouding en zijn expliciete publieke stellingneming
is hij een groot deel van zijn leven het mik- en middelpunt geweest van turbulentie.
Mede hierdoor was zijn vriendenkring behoorlijk gedecimeerd, aldus Breeveld. Zijn
80ste verjaardag, 23 mei 1984, vierde hij in stilte. Hij overleed een half jaar later op
4 januari 1985.
In zijn inleidende hoofdstuk (p. 20) geeft Breeveld aan dat er toch nog veel vragen
over Bos Verschuur onbeantwoord zijn gebleven en hij troost zich met de gedachte
dat deze studie niet de laatste zal zijn over deze belangwekkende persoon. Ik sluit
mij bij deze opmerkingen van de auteur aan. Zo geeft deze studie over Wim Bos
Verschuur een aardig beeld over zijn sociaal-maatschappelijke bewogenheid, maar
mist zij wel diepgang. De auteur is vooral beschrijvend en weinig analyserend te
werk gegaan. Zijn breuk met de NPS wordt heel summier besproken. Over het feit
dat na 1958 niets meer wordt vernomen van de door Bos Verschuur opgerichte Partij
Suriname en dat hij na 1958 niet elders politiek onderdak heeft gevonden, wat mijn
inziens gelet op zijn politiek verleden voor de hand had gelegen, wordt niets vermeld.
Was het soms zijn kritische en haast provocerende houding die hem parten speelde,
of zijn rijke afkomst, of misschien zijn blanke achtergrond? De lezer blijft in het
ongewisse.
Het gebrek aan diepgang hangt ook samen met de opbouw van de hoofdstukken
die niet evenwichtig te noemen is. Aan zijn optreden als Statenlid en internering
tijdens de oorlogsjaren (hoofdstuk 5) wijdt de auteur ruim 40 pagina's, terwijl dit
aspect van zijn leven al ruimschoots bekend is. Andere hoofdstukken tellen nog geen
vijf of tien pagina's.
Zoals uit de ondertitel valt af te leiden beschouwt Breeveld Bos Verschuur als
heraut van de Suriname's onafhankelijkheid, omdat hij met zijn leuze ‘Baas in eigen
huis’ een voedingsbodem heeft helpen creëren waarin het onafhan-
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kelijkheidsdenken kon groeien. Blijkbaar ziet de auteur een lineair verband tussen
het streven naar autonomie en de realisatie van de onafhankelijkheid. Echter, voor
de Unie Suriname waarvan Bos Verschuur de pater intellectualis was, was autonomie
binnen het koninkrijk het einddoel en niet een stap in de richting van
onafhankelijkheid. Mij zijn geen toespraken of geschriften van Bos Verschuur bekend
waarin hij zich een voorstander toonde van de onafhankelijkheid, ook niet tijdens
zijn tekenlessen op de kweekschool aan het begin van de jaren '70. In die zin is het
zeer de vraag of we Bos Verschuur als heraut van Suriname's onafhankelijkheid
mogen beschouwen. Bos Verschuur was een strijder tegen koloniale onderschikking
en voor een gelijkwaardig partnerschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Ondanks deze kritiekpunten verdient Hans Breeveld lof voor het schrijven van
een biografie over deze markante rebel with a cause die een ereplaats verdient in de
Surinaams historische canon.
Hans Ramsoedh

Karin Amatmoekrim, Het knipperleven, Amsterdam: Uitgeverij 521 2004.
166 p., ISBN 90 76927 81 2, prijs €16,50.
Deze roman is de eerste geschreven door deze Javaanse auteur geboren in Paramaribo.
Na een wat moeizaam begin kreeg de roman mij echt te pakken en las ik geboeid
verder. Voor mij was het de eerste roman van een Surinaams-Javaanse schrijfster
over een autochtone Nederlandse jonge vrouw in een over het algemeen autochtone
setting. Zij is studente en woont samen met een vriend. Meteen in het begin valt de
arrogantie van de hoofdpersoon op. Zij beoordeelt iedereen op zijn of haar uiterlijk
en dat gaat behoorlijk irriteren. Ondertussen lijken haar ouders niets anders. De
hoofdpersoon zelf noemt hen mensen die er goed uitzien en een goede indruk maken
en ze lijkt daar aanvankelijk ook redelijk trots op, maar dan komt plotseling de
kentering. Zij wil anders, maar ondertussen wekt ze de indruk zich nauwelijks anders
te gedragen dan haar ouders. Ondertussen wordt de afstand groter. Haar ouders
verhuizen naar Frankrijk en vinden het genoeg om haar slechts enkele keren jaar te
ontmoeten. Kouder kan haast niet. Zij is hun enige dochter. Maar op dat moment is
het niet erg, omdat haar vrienden haar voldoende warmte en vriendschap bieden. De
hoofdpersoon vindt het bijna normaal. Maar dan vindt het dramatische bezoek aan
de tandarts plaats. Na een daaropvolgend bezoek aan het ziekenhuis blijkt dat ze een
hersentumor heeft en dat ze nog maar enkele weken te leven heeft. Ze houdt het
echter voor iedereen geheim. Hier zie je hoe haaks de verschrikkelijke ziekte die zij
onder de leden heeft en de verschrikkelijke boodschap die zij dus aan haar omgeving
te vertellen heeft, staat op het leven dat zij leidt. In de uiterlijkheid en de
oppervlakkigheid van dit leven is geen enkele ruimte voor diepgang, voor de heftige
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gevoelens die loskomen wanneer iemand zo'n boodschap te verwerken heeft. De
andere kant is dat de hoofdpersoon ook geen enkele poging doet om de mensen om
haar heen iets te vertellen. De enige aanzetten die ze geeft, zijn zeer indirect. Ook
de hoofdpersoon zelf weet zich geen raad met de situatie. Als haar ouders bij een
ontmoeting op een terrasje haar niet vanzelf begrijpen, maakt ze ruzie. Later doet ze
hetzelfde met een van haar beste vrienden. De roman eindigt op het moment dat ze
eenzaam op een bankje aan de gracht zit, terwijl de hoofdpijn haar leven totaal in
beslag genomen heeft.
Voor een eerste roman heeft het boek een behoorlijke kwaliteit. Het is boeiend
geschreven en met name de persoonlijkheid van de hoofdfiguur komt behoorlijk uit
de verf. Dat geldt veel minder voor de personen om haar heen. Verder brengt de
auteur duidelijk de enorme kloof aan het licht die er bestaat tussen het oppervlakkige
op het uiterlijk gerichte leven van een student met zijn of haar vele feesten aan de
ene kant en de harde wereld van mensen die dodelijk ziek zijn aan de andere kant.
Toch heeft het boek ook enkele manco's. Af en toe sta je voor merkwaardige
verrassingen. Een daarvan komt al in het eerste hoofdstuk. De hoofdpersoon lijkt
heel trots op haar ouders om dan zonder enige overgang kritiek op hen te gaan geven.
Wilde de auteur laten zien hoe wispelturig de hoofdpersoon was? Of is dit toch te
danken aan gebrek aan ervaring? Een andere vraag is of een arts in een ziekenhuis
werkelijk iemand zijn of haar doodvonnis vertelt zonder te eisen dat er iemand
meekomt. Waarom kwam haar vriend niet mee? Ook later duurt het erg lang, voordat
hij iets wil gaan ondernemen, maar dan is hij alweer met zichzelf bezig. Wie is er
niet met zichzelf bezig in deze roman? Een andere verrassing is dat er halverwege
de roman opeens een vriendin opduikt, met wie de hoofdpersoon volgens de schrijfster
elke week contact heeft. Op dat moment is het toch wat merkwaardig dat de auteur
daar nooit eerder iets over heeft geschreven. De vriendin komt om zo te zeggen
zomaar uit de hemel vallen. De hoofdpersoon maakt ook voortdurend andere dingen
mee. Af en toe komt dat toch wat kunstmatig over.
Maar ondanks deze kritiek denk ik dat Karin Amatmoekrim talent heeft en vooral
door moet gaan. Het komt zelden voor dat de eerste roman meteen de beste is.
Freek L. Bakker

Michiel van Kempen & Wim Rutgers, Noordoostpassanten. 400 jaar
Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en
Aruba, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact 2005. 711 p., ISBN
90-254-1914-3, prijs €37,50.
De bloemlezing Noordoostpassanten. 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over
Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba vormt het slotstuk van een
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drieluik dat begon met Mama Sranan en Tropentaal waarin de Surinaamse,
Antilliaanse en Arubaanse schrijvers aan het woord kwamen. In Noordoostpassanten
gaat het de samenstellers Michiel van Kempen en Wim Rutgers om de beelden die
Nederlandse passanten oproepen van de Caribische gebiedsdelen en hoe ze denken
over die andere culturen en mensen. Op drie uitzonderingen na nemen ze alleen
fragmenten op van schrijvers die het gebied uit eigen waarneming kennen, de
zogenaamde passanten. Ook nemen ze geen werk op van schrijvers die zich definitief
in het gebied hebben gevestigd; zij zijn immers geen passanten meer.
Met 108 fragmenten is het een rijke bundel geworden. Veel bijna onbereikbare en
vrijwel vergeten stukken hebben de samenstellers bijeen gebracht. Zij laten inderdaad
zien welke beelden Nederlandse schrijvers in de loop van 400 jaar over de West
opriepen en hoe ze verbaasd, verwonderd, afkeurend en soms bewonderend naar de
mensen keken. Terecht constateren Van Kempen en Rutgers dat het wemelt van de
stereotypen en clichés en een ‘akelig verwoord superioriteitsgevoel’. Dit geldt vooral
voor de oude stukken die ruimschoots aanwezig zijn, want niet minder dan de helft
dateert van voor het Statuut uit 1954. De winzucht staat bij de eerste passanten
voorop, wat blijkt uit het oudste fragment van A. Cabeliau die in 1597 in zijn verslag
aan de Staten-Generaal schreef: ‘daer is opwaerts die riviere voorseecker veel gouts
int rycke van Weyane.’ Als ze in de West kwamen, maakten de goud- en gelukzoekers
‘wonderlicke avontuuren’ mee, wat hen uitnodigt tot het vertellen van een ‘vreemt
verhael’. Zo ontstaat het beeld van een exotisch gebied, bevolkt door vreemde wezens.
Een Indiaan bij voorbeeld is in het werk van Nicolaes A Wassenaar eigenlijk geen
mens, omdat hij geen hoofd heeft: ‘Hy was kort van statuyr, dick, gheset, en Vet van
lichaem. Op de Toppe, daer yder Mensche de Neck is, stont hem een Locke lanck
swart haer; int midden van sijn Borst de Neuse; d'Ooghen stonden een spanne van
malcanderen, de Ooren dicht onder Oxelen’.
Ook in de 18de en 19de eeuw verloren de passanten meestal de Caribische realiteit
uit het oog. In de 18de eeuw schetsten ze Suriname als een lieflijk paradijs, vol goede
meesters en verlichte slaven die afstamden van Afrikaanse koningen. Slechts een
enkeling als J.J. Mauricius zag waarom slaven in opstand kwamen: ‘Meest door der
blanken schuld, die door gevloek, misbaar, / Onmenselijke straf, en ontucht met de
wyven, / de Negers tergen, en tot woede en wanhoop dryven.’ In de 19de eeuw waren
het vooral Nederlandse abolitionisten die Suriname gebruiken in hun verhaalkunst.
Je zou dan verwachten dat passanten ook aandacht zouden geven aan de afschaffing
van de slavernij zelf en de gevolgen hiervan, maar in geen enkel verhaal van een
tijdgenoot gebeurt dit. Pas 66 jaar erna verschijnt Het avontuur van een Chinees in
de West van J.J. Leys, dat gaat over de import van Chinezen die de slaven op de
plantages moesten vervangen. Hadden de Nederlanders dan alleen maar belangstelling
voor de discussie in Nederland en waren ze niet echt geïnteresseerd in de mensen
over wie ze schreven? Het zou erop duiden
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dat de Nederlandse ‘belangstelling’ voor de West eigenlijk niets anders zou zijn als
belangstelling voor Nederlandse topics die worden geïllustreerd met exotische
verhalen.
In hun heldere inleiding gaan Van Kempen en Rutgers niet zover. Wel signaleren
ze het exotisme dat veel Nederlandse teksten over Suriname, de Antillen en Aruba
kenmerkt. Ook merken ze op dat de conventionele beelden heel lang overheersten,
waardoor het wemelt van de stereotypen en de clichés vooral bij de beschrijvingen
van het uiterlijk. Het eurocentrisme druipt inderdaad van veel teksten af. Met
minachting werd gesproken over de inheemse culturen en talen. De passanten riepen
het beeld op van mensen die een veel lagere trap van beschaving zaten dan zijzelf.
Dat gebeurt soms heel geniepig, bijvoorbeeld door hen krom Nederlands te laten
praten. Doordat de bundel 400 jaar omvat, is te zien wanneer deze gewoonte ontstond.
In 1867 lier E. Gerdes, die zwarten overigens ‘liplappen’ noemt, er eentje zeggen:
‘Als zij hier komen, zij ons hakken kapot.’ Joseph Witlox tekent in 1893 op: ‘Herkules
u toebehoren.’ De clichés en het krompraten gingen tot ver in de 20ste eeuw door.
In 1949 schreef Erik West nog: ‘Heel duidelijk Darie het hoorde.’ Dezelfde West
beschreef een zwart uiterlijk: ‘Zijn ogenwit blonk in het kaarslicht en het gezicht,
met de geopende vlezige lippen, droeg de stompzinnige uitdrukking van angst.’ En
nog in 1970 noemde Mink van Rijsdijk een zwart kind ‘het kleine aapje naast me.’
Het grote voordeel van een zo omvangrijke bloemlezing is dat je zelf zulke lijnen
kunt trekken. Daar komt nog eens bij dat Van Kempen en Rutgers attractieve
fragmenten hebben opgenomen, zodat het lezen niet gaat vervelen. Bewondering
heb ik voor het speurwerk van de samenstellers die uit alle hoeken en gaten vergeten
werk opspoorden. Dit neemt niet weg dat er enkele kanttekeningen zijn te plaatsen.
Bij zulk een omvangrijke bundel kun je altijd discussiëren over de vraag of de juiste
schrijvers met de juiste fragmenten zijn opgenomen. Zo mis ik W.F. Hermans, maar
dit valt de samenstellers niet aan te rekenen, want de erven Hermans gaven geen
toestemming voor het opnemen van een fragment uit De laatste resten tropisch
Nederland. Wel plaats ik een vraagteken bij sommige opgenomen auteurs. Miep
Diekmann, Sipke van der Land en Gerard van Westerloo zijn aanwezig met
journalistiek werk, wat ingaat tegen de opzet van Van Kempen en Rutgers, die willen
laten zien hoe Nederlandse vertelkunstenaars tegen de West aankijken. De journalisten
interviewen Surinamers en Antillianen die hun Caribische visie overbrengen, wat
dus het omgekeerde is van wat de bundel beoogt.
Ik denk ook dat ze een nog completer beeld hadden gegeven van de Nederlandse
optiek als ze zich in principe niet hadden beperkt tot de zogenaamde passanten. Van
Kempen en Rutgers maken hier zelf al drie uitzonderingen op omdat het ‘zeer goed
gedocumenteerde auteurs [zijn] die belangwekkende, invloedrijke boeken over de
West hebben geschreven.’ Waarom stelden ze deze eisen niet ook aan de passanten?
Het antwoord lijkt me heel simpel: dan blijft er weinig over, want niet alleen in de
oudere stukken van passanten wemelt
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het van de onjuistheden, ook in recenter werk van passanten komen blunders voor.
Zo beweert Anthonie Donker in 1956 dat er op Curaçao geen distantie bestaat tussen
bevolkingsgroepen die berust op rasvooroordelen. En Johan Fabricius heeft het in
1970 over de gemeente Curaçao waar grote bossen margrieten groeien. Passanten
zijn lang niet altijd goed geïnformeerd en hebben vaak geen ogen om te zien en oren
om te horen. Een van de belangrijkste conclusies die je juist kunt trekken, is dat er
geen principieel verschil in de beeldvorming is tussen schrijvers die er wel en
schrijvers die er niet zijn geweest. Het is bovendien lang niet altijd te bepalen of
iemand passant is of niet. De Nederlander Luc Tournier nemen Van Kempen en
Rutgers niet op, omdat hij zijn lot met Curaçao verbonden heeft en is er gestorven
en begraven. Maar de Nederlander René van Nie die al jaren op Aruba woont, is wel
opgenomen. Heeft Van Nie zijn lot dan niet verbonden met Aruba? Hoe bepaal je
trouwens of iemand zijn lot met een ander land dan zijn geboorteland heeft verbonden?
Moet men dan op oudejaarsdag overgestapt zijn van de oliebollen op de ayaka's? Of
is de plek waar je sterft bepalend? Daar komt, lijkt me, weinig eigen keuze aan te
pas.
Er is nog een historische moeilijkheid bij het hanteren van het begrip ‘passanten’,
omdat lang niet altijd meer is uit te maken of iemand uit een ver verleden er is
geweest. Bij een aantal auteurs vond ik tekstuele aanwijzingen dat ze niet in Suriname
of de Antillen zijn geweest. Zo schrijft Elise in 1850: ‘Zonder schepen steken wij
thans den grooten Atlantische Oceaan over en verplaatsen ons in gedachten in de
onmetelijke wouden van Zuid-Amerika’. De schrijfster maakt dus slechts een reis in
gedachten in een tijd dat je er helemaal niet zonder een schip kon komen. Ook Anna
heeft het in 1858 over ‘ginds’, waar ‘'t eeuwig feest der Lent’ is. In de biografieën
staat bij 24 van de 108 auteurs niet vermeld of en wanneer ze in het Caribisch gebied
zijn geweest. Ik vermoed dat Van Kempen en Rutgers niet meer konden achterhalen
of de betreffende auteurs er wel zijn geweest. Als dat voor een kwart van de passanten
geldt, wordt dit begrip historisch gezien onhanteerbaar.
Een laatste bezwaar dat ik tegen hun definitie van passanten heb, heeft te maken
met de gelijkwaardige behandeling van schrijvers. Surinaamse en Antilliaanse
schrijvers als Albert Helman, Hugo Pos en Cola Debrot, die lang in Nederland
woonden en er zijn gestorven, hebben Van Kempen en Rutgers wel opgenomen in
de bloemlezingen over de Surinaamse en Antilliaanse vertelkunst. De reden hiervoor
is de enig juiste: ze zijn daar geboren en hebben er hun eerste vorming gehad.
Hetzelfde criterium moet voor Nederlandse auteurs gelden en of ze wel of niet in
Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba zijn geweest, is volstrekt irrelevant als
je wilt weten welk beeld ze van de West geven. De plek waar je fysieke en culturele
navelstreng ligt begraven, bepaalt in eerste instantie wie je bent. Daar kunnen latere
ervaringen overheen komen, die je doen veranderen, maar, om een Surinaams gezegde
te gebruiken: je kunt je grootmoeder wel in een kast verstoppen, maar je kunt niet
verhinderen dat ze hoest.
Jos de Roo
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Eline Santokhi & Lydius Nienhuis, Sarnámi Woordenboek:
Nederlands-Sarnámi, Sarnámi-Nederlands. Een tweetalig woordenboek
van het Surinaams Hindoestaans, Den Haag: Communicatiebureau
Sampreshan 2004. 225 p., ISBN 90 805092-5-6, prijs €15,00.
Hoewel in de titel het Communicatiebureau Sampreshan als uitgever wordt genoemd,
is de publicatie van dit woordenboek in feite verzorgd door het Dr. Jnan Adhin
Instituut (JAI). De afkorting JAI roept bij talloze Hindostanen warme gevoelens
wakker, want het Hindi woord jai betekent ‘leve’ zoals in ‘leve de koningin’. De
algemene doelstelling van JAI is om aan alles wat verband houdt met de Hindostaanse
cultuur bekendheid te geven, te verzamelen, te documenteren en uit te geven om
zodoende bij te dragen aan een evenwichtige integratie in Nederland. Met het
uitbrengen van dit Sarnámi woordenboek is JAI - ondanks de bescheiden omvang
van het boek - aardig op weg om haar doelstellingen te verwezenlijken. Zij opent
hiermee een weg voor anderen om die te volgen.
Voor de duidelijkheid moet gemeld worden dat Sarnámi de Hindi-variant die zich
in Suriname en later ook in Nederland heeft ontwikkeld onder mensen van
Hindostaanse afkomst. Hindi zelf is weer een mengvorm van verwante Indiase talen
als Avadhi, Bhojpuri en Braj. Aanvankelijk werd op het Sarnámi neergekeken. Veel
Hindostanen spraken liever het standaard-Hindi, dat nu een van de officiële talen
van India is. Maar met name in Nederland kwam er een beweging op gang die
aandacht vroeg voor de eigen waarde van wat nota bene op initiatief van dr. Jnan
Adhin zelf het Sarnámi is gaan heten, de eigen Surinaamse variant van het Hindi. In
de Surinaamse context kreeg deze taal namelijk te maken met de invloeden van de
Creoolse taal of Sranantongo, en verder van het Javaans en het Chinees. Vandaar
dat in Suriname een variant ontstond met eigen karakteristieken. Dr. Jnan Adhin
heeft zich destijds zelf ten volle ingezet voor de verheffing van het Sarnámi door in
de jaren '60 in het tijdschrift Soela korte verhalen in het Sarnámi te publiceren - de
eerste überhaupt destijds - en door later te zorgen voor een officiële spelling van
deze taal. In Nederland ontstond in de jaren '80 zelfs een Sarnami Kollektief Jumpa
Rajguru, waarbij een behoorlijk aantal Hindostaanse auteurs betrokken raakten. Een
van hen, Rabin S. Baldewsingh, publiceerde in die tijd zelfs een tweetal Sarnámi
romans. Hierdoor is de achteruitgang van het Sarnámi waarschijnlijk vertraagd. De
taal heeft meer status. Desondanks heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen
dat met name in Nederland Sarnámi steeds meer een taal van de ouderen wordt. In
Suriname schijnt de situatie voor deze taal rooskleuriger te zijn.
Om die reden voorziet het woordenboek voorziet in een behoefte voor een klein
publiek, maar belangrijker is de geestelijke en de politieke waarde van het boek.
Want een woordenboek als dit betekent in elk geval een promotie van het Sarnami.
Het stelt een bepaalde schrijfwijze ter hand - handig voor
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toekomstige schrijver en dichters in het Sarnámi - en tracht op den duur een eenduidige
spelling van de grond te krijgen.
Het Dr. Jnan Adhin Instituut kon geen passender hommage aan dr. Adhin uitgeven.
Het ziet er naar uit dat dit woordenboek de eerste tijd een standaard zal gaan worden.
Hari Rambaran & Freek L. Bakker

Antoine de Kom, Chocoladetranen, Amsterdam: E.M. Querido's Uitgeverij
bv 2004. 48 p., ISBN 90 214 7015 2, prijs €15.95.
Na de bundels Tropen (1991), De kilte van Brasilia (1995) en Zebrahoeven (2001)
publiceerde Antoine de Kom zijn vierde poëziebundel Chocoladetranen. Deze bundel
heeft evenals de vorige opnieuw een intrigerende, bepaald niet voor de hand liggende
titel meegekregen. Op pagina 29 wordt er aan gerefereerd:
en als
je ogen droogjes tranen
chocoladetranen tranen
wemelt het van hagelslag
op je gezicht dat schrompelen tot lach
en leer: wat is dat nat bruin
gapen waar je niet aan went?

Het fragment is illustratief voor het belangrijkste kenmerk van de hele bundel. Het
spel met woorden, de taal, het taalplezier en de taalvirtuositeit staan evenals in de
vorige bundels opnieuw centraal. De dichter is als het ware dronken van woorden
die associatief over elkaar heen buitelen, waarbij het stijlverschijnsel van de repetitio
dominant is, met zijn herhalingen van klank en woord. Ook de antithese speelt een
belangrijke rol. Daarnaast is het enjambement wel het voornaamste stilistische
vormkenmerk.
De nieuwe bundel omspant opnieuw tijd en ruimte, met historische onderwerpen
veraf en dichtbij, maar ook en vooral met een persoonlijke positiebepaling. We lezen
over een dichter uit de klassieke oudheid en een renaissancistische machthebber,
over Adolf Hitler, over de Nederlandse middeleeuwse mystieke dichteres Hadewijch
en de 20ste eeuwse zwerver J.J. Slauerhoff. Maar ook over de herdenking van de
Tweede Wereldoorlog op 4 en 5 mei, over de Surinaamse militaire coup op 25 februari
1980 en over de vliegramp bij Zanderij.
schriller zingend in mijn oor dat lied
van dode cijfers daling rekensom van diep
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vallen uit niets
dan mist: geen feller licht dan duisternis
die 's nachts weer rillerig het vliegveld is
waar ik jullie roepen blijf
in zanderige stilte
stiller zanderij

Daarnaast staan er veel gedichten in de bundel over persoonlijke ervaringen. De
gedichten zijn over het algemeen kort, als staan er nog twee gedichten wegens hun
verslengte dwars over de pagina. De 40 gedichten worden vormelijk gekenmerkt
door soberheid als het ontbreken van hoofdletters, het schaarse gebruik van leestekens
en het ontbreken van titels bij deze gedichten. Het eerste gedicht is programmatisch.
Zoals in veel van de andere gedichten wordt er iemand toegesproken. De toegesproken
Gaius zal waarschijnlijk uit het vervolg van het gedicht wel Gaius Valerius Catullus
zijn, de Romeinse dichter uit de eerste eeuw voor Christus met een niet omvangrijk
maar interessant oeuvre waarin een grote verscheidenheid aan gemoedstoestanden
steeds met het persoonlijk leven samenhing.
zo dan? gaius?... dit wordt niks, jíj zong
over al wat daardoor mooier werd of o zo rot of zot.
en onbereikbaar kwam het dichterbij, ik bedenk alleen
maar bij mijn zoveelste onbeholpen aanhef dat ik
het zachte witte comfort van leeg papier ontberen moet.
ik bevuil het namelijk meteen met mijn woordenbrij:
iets dat jij zó bezingen kon.
(...)
... uit dit gedicht schrijf ik mezelf maar weg
ik ga in godsnaam een twee drie het volle leven in dit wit dit letterkundig niets

Op zich gebruikt de dichter een traditioneel motief: het lege papier dat gevuld wil
worden. Maar de dichter geeft aan een dergelijk topos door zijn taalgebruik een
nieuwe vorm. Ook het laatste gedicht is weer metapoëtisch.
je bent nog altijd klaar o plotseling vertrek
al jong oud van het koude zweet
alsof het elk moment gebeuren kan
dat je besmet blijkt met jezelf
en dat je tegen beter weten in
deze regels rijdend wonen wil
waardoor je onbestaanbaar bent
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Het spel met woorden dat de dichter speelt is tegelijk ernstig en lichtvoetig. De dichter
spint zijn woorden om tot het centrum door te dringen, maar heeft hét geheim nog
niet ontsluierd. Er staat ons dus nog wat te wachten. We kijken er naar uit.
Wim Rutgers

George Gerhardus Theodorus Rustwijk, Matrozenrozen: nagelaten dichten andere werken, Leiden: Sylans bv. 2004.
In Les damnés de la terre (1961), in het Nederlands vertaald als De verworpenen
der aarde (1973) onderscheidt Frantz Fanon in het hoofdstuk over ‘de nationale
cultuur’ drie ontwikkelingsfasen in de literatuur van gekoloniseerde volken. In de
eerste fase sluit de gekoloniseerde auteur zich geheel bij de literatuur van het
voormalige moederland aan. De inspiratie is Europees en past in de stromingen in
de literatuur van het moederland. In de tweede fase, een fase van bezinning maar
ook verwarring, probeert de auteur het eigene te zoeken in herinneringen, oude
legendes, humor en allegorie. De derde fase ten slotte is die van strijd en verzet om
het volk als een wekker wakker te schudden. Albert Helman (1903-1996) heeft ruim
tien jaar later in een artikel ‘Over “nationale” letterkunde’, verschenen in het Sticusa
Journaal op 31 december 1974, deze drie beschreven fasen uitgebreid tot vijf. Na
de assimilatie volgt de imitatie en adaptatie van het vreemde voor een eigen publiek,
de derde fase is die van het protest, in de vierde breekt de relativerende humor door
en in de vijfde tenslotte wordt de eigen ontwikkeling opgenomen in de mondiale
literaire evolutie. Edward W. Said, Culture and Imperialism (1993) onderscheidt in
het hoofdstuk ‘Resistance and Opposition’ drie fasen die ik kortweg samenvat met
een fase die van buiten absorbeert in zijn eurocentrisme of afrikanisme, een fase die
gericht is op de herkomst van de verschillende bevolkingsgroepen. Dan is er een
tweede fase die vooral gericht is op het eigene, die een sterk gesloten karakter heeft
en die zich afsluit van de buitenwereld, waarbij gevoelens van nationalisme en
nativisme domineren. Tenslotte is er de derde fase, een extraverte fase die vanuit het
eigene de buitenwereld tegemoet treedt, die gericht is op osmose en expansie en een
open venster politiek voert in dialoog met de buitenwereld. Al bij oppervlakkige
lezing kan geconstateerd worden dat George Gerhardus Theodorus Rustwijks
Matrozenrozen (1915) bij elk van deze drie indelingen tot de tweede fase van de
Surinaamse literatuurgeschiedenis behoort, die van het streven naar het eigene.
Met Rustwijk maakte ik voor het eerst kennis met de verschijning van Thea
Doelwijts Geen geraas of getier, 1974, waarin de dichter een bescheiden plaats kreeg
toegewezen met een korte inleiding en drie populaire gedichten. Rustwijk (1862-1914)
was schilder, fotograaf, musicus, schrijver en dichter,
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aldus Thea Doelwijt. Over de nagelaten dichtwerken die een jaar na zijn dood
verschenen bij H. van Ommeren in Paramaribo, oordeelde Thea Doelwijt nogal zuinig
als ‘stukken op rijm met een humor die ons tegenwoordig maar flauwtjes tot
glimlachen aanzet. Zijn verzen waren echter populair op de
reciteer-verjaardagsavondjes van die tijd en dragen dan ook bij tot het tijdsbeeld’.
Michiel van Kempens Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (Breda: De
Geus 2003) bespreekt leven en werk en oordeelt vervolgens dat de gedichten van
een ‘cabaretachtige aard’ zijn: ‘Hij was een behendig dichter, die overigens niet bang
was voor een stoplap of een elisie als dat zo uitkwam en die er evenmin voor
terugschrok om de strofenlengte of de woordvolgorde aan te passen.’ Met deze
uitspraken van Doelwijt en Van Kempen is de literaire kwaliteit van Rustwijks poëzie
en ook de bundel Matrozenrozen afdoende gekarakteriseerd. De in 2004 verzorgde
herdruk van Matrozenrozen bevat een ruime keuze uit de oorspronkelijke bundel.
Literators als Rustwijk en zijn generatiegenoten kwamen in het begin van de 20ste
eeuw in het gehele Caribische gebied voor. Ze werden door de Antilliaanse schrijver
en literatuurcriticus Cola Debrot gekarakteriseerd als dichterlijke naturen. Het waren
perfecte amateurs en meestal autodidacten die het dichtvak met liefde en toewijding
beoefenden zonder dat ze de sterren van de hemel schreven. Hun talent was aanwezig
maar beperkt, althans vanuit onze hedendaagse blik. Het waren exponenten van een
zich ontplooiende volkskunst. Toch voelden ze zich zelf wel degelijk kunstenaar.
Ze schreven in traditionele Europese vormen met regelmatige strofen, ze steunden
op rijmschema's en een vast metrum. Maar inhoudelijk hielden ze hun blik gericht
op het lokale. De auteurs reageerden op de hen omringende actualiteit en verpakten
over het algemeen milde maatschappijkritiek in moralisme of humor. Ze sloten nauw
aan bij de ideeën en de wensen van hun publiek waardoor ze veelal een grote
populariteit genoten. Met dat publiek onderhielden ze een direct contact door auratuur
te schrijven die niet in boekvorm gepubliceerd werd, maar mondeling gepresenteerd
werd, die voorgedragen werd bij alle gelegenheden die zich daartoe voordeden. De
dichters waren dan ook meestal goede declamators van eigen werk. Daarnaast
onderhielden journalistiek en literatuur in die tijd nog nauwe handen. Het dichtwerk
was bestemd voor directe consumptie, niet voor de eeuwigheid. Deze generatie van
schrijvers was er een van veelzijdigheid, omdat ze vaak ook andere vormen van kunst
beoefenden. Rustwijk was naast dichter, ook orator, declamator, kunstschilder,
fotograaf, cultureel organisator, tekenleraar en musicus.
Vanuit modern literair-kritisch oogpunt heeft het weinig zin de gedichten van deze
generatie dichters opnieuw aandacht te geven, ook al omdat er nauwelijks schokkende
historische gebeurtenissen in beschreven werden. Maar literair historisch zijn de in
die tijd geschreven gedichten zeker van waarde, want deze periode is in de Surinaamse
literatuur - en in de Caribische - een niet
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weg te denken fase in de ontwikkeling van eurocentrisme naar regionalisme en de
ontdekking van het lokale als mogelijkheid tot literaire inspiratie. Met deze auteurs
ontstond er na alle imitatie een eigen lokaal literair leven.
Sommige literatuurcritici schrijven uitsluitend negatief en denigrerend over deze
dichters van het eerste uur. Dat is historisch onjuist. Deze lokale auteurs schreven
over lokale onderwerpen, publiceerden lokaal voor een puur lokaal publiek dat er in
die tijd veelal enthousiast op reageerde. Deze auteurs hebben een fundament gelegd
waarop de latere schrijvers verder hebben kunnen bouwen. Of wie een zuiniger
oordeel prefereert: deze auteurs vormen een niet weg te denken schakel in de keten
van de literatuurgeschiedenis.
Daarom is het een juiste gedachte geweest van Thea Doelwijt indertijd om in haar
bloemlezing Geen geraas of getier aandacht voor deze generatie te vragen. Daarom
is het ook een uitstekend initiatief van de erfgenamen van George Gerhardus
Theodorus Rustwijk om diens inmiddels bijna een eeuw geleden postuum verschenen
Matrozenrozen weer voor een modern, historisch geïnteresseerd publiek beschikbaar
te stellen. Het mooi gebonden boekje is geïllustreerd door Aafje H.K. Rustwijk en
uitgegeven door de familie van de dichter.
Wim Rutgers

Clark Accord, Tussen Apoera en Oreala, een liefdesgeschiedenis in de
regenwouden, Amsterdam: Vassallucci 2005. 296 p., ISBN 90 50 00188 2,
prijs €19,95.
Clark Accord, Shirley in Allochtonië, Amsterdam: Vassallucci 2005. 224
p., ISBN 90 50 00830 5, prijs €14,95.
De tweede roman van Clark Accord, Tussen Apoera en Oreala, een
liefdesgeschiedenis in de regenwouden, zou vanuit drie Caribische literaire tradities
gelezen kunnen worden. Maar jammer genoeg moet daarbij direct worden opgemerkt
dat de roman in geen van deze tradities bevredigt.
Het verhaal speelt zich af langs de Corantijn en begint als een traditionele
zendingsroman of missieroman zoals we die uit de jaren '30 en daarna van de 20ste
eeuw kennen van Kees Neer, P.M. Legêne, M.A.M. Renes Boldingh, H. Helmer C.
ss. R, R. Schiel en J.W. Baronesse van Lynden, inclusief de uitvoerig beschreven
mierenproef en de medicijnman. De bekering tot het christendom brengt onenigheid
en tweespalt binnen een gemeenschap en ook binnen het gezin van Kolâsji en
Sathobang in deze roman van Clark Accord. Twee geloven op een kussen, daar slaapt
de duivel tussen; de goden plaatsen hun hangmat tussen die van de geliefden. Clark
Accord sluit zowel inhoudelijk als stilistisch bij deze romansoort aan, en dat is geen
compliment. Een willekeurig voorbeeld: ‘Het is de straf van Adjali! Het is de schuld
van die
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vervloekte god van jou! Ik heb je nog zo gewaarschuwd, Kolâsji, had maar naar mij
geluisterd! Nu moeten we de tol betalen voor je koppigheid! Nu krijgen we de
rekening gepresenteerd omdat we Harijakoeja niet hebben geraadpleegd toen Binali
werd geboren.’ (35). In de traditionele missieverhalen worden in felle
zwart-wit-tekening mensen en gemeenschappen heen en weer geslingerd tussen
traditie en moderniteit. Tussen Apoera en Oreala weifelt tussen dit thema en het
liefdesthema van de ondertitel, met het gevolg dat de intertekstuele postkoloniale
kans om op de zendingsromans van vroeger effectvol ‘terug te schrijven’ is blijven
liggen: ‘Elke dag lees ik de Bijbel en vraag ik de Heer om Sathobang's hart te redden.
Als ze maar een keer met me samen zou bidden, Hij kan grote dingen doen. Hij is
niet voor niets voor ons aan het kruis gestorven.’ (93). Clark Accord had hier een
voorbeeld kunnen nemen aan Edgar Cairo, Dat vuur der grote drama's (1982), waarin
de hoofdpersoon Matthias tot een Caribische Ahasveros wordt.
Het korte, tweede hoofdstuk bevat de tweede traditie. Het is een merkwaardige
weergave van de Europese conquista, waarbij mensenofferende inheemsen hoofdloze
mensenetende veroveraars ontmoeten en waarin een vrouw als een Malinche zich
prostitueert voor de blanke bevelhebber, in dit verhaal om haar dorp van de ondergang
te redden: ‘Om de magere oogst te compenseren bracht men meer mensenoffers dan
in voorgaande jaren. Vele families offerden een lid die straks persoonlijk hun zaak
bij de goden kon bepleiten.’ (112) ‘Nooit eerder waren ze in aanraking gekomen met
deze wezens, van wie werd gezegd dat ze de gedaante van een mens zonder hoofd
hadden en hun gezicht op hun borst droegen. Ze waren van een dusdanige
weerzinwekkende lelijkheid dat één blik voldoende was om je de dood boven het
leven te doen verkiezen.’ (116) De omkering van het naïeve Europese geloof uit
oudheid en Middeleeuwen dat ten westen van de Azoren slechts monsters woonden,
een op zich interessant thema dat Thea Doelwijt met succes uitwerkte in haar
jeugdboek Kainema de wreker en de menseneters (1977), blijft hier in de lucht hangen
omdat het hoofdstuk volstrekt los staat van de rest van het verhaal.
Rest de derde traditie. In een kort nawoord vermeldt Clark Accord dat hij zijn
roman heeft gebaseerd op mondelinge overlevering van talrijke zegslieden uit het
binnenland en op aantekeningen gemaakt door Joseph Jeffrey: ‘Arowaks uit
verschillende delen van Suriname en Nederland hebben me hun verhalen verteld.
Die orale vertellingen zijn, met de aantekeningen van Joseph Jeffrey, samengevoegd
tot een verhaal.’ Dat verklaart waarschijnlijk zowel de structuur van de roman als
de stijl. De keuze tot een stilistische mengvorm van mondelinge vertelling en
geschreven verhaal is onbevredigend. Het soms enigszins mythische karakter van
de orale traditie werkt niet in een voor het overgrote deel realistisch vertelde verhaal.
Het was beter geweest óf het oorspronkelijk orale karakter van de vertellingen te
handhaven óf tot een rigoureuze stilistische herschrijving over te gaan, zoals dat in
de Caribische literatuur eerder en met succes is toegepast.
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Dan blijft alleen de suggestie van de ondertitel over. Maar ook de ‘liefdesgeschiedenis
in de regenwouden’ is onbevredigend, niet wegens de religieuze tweespalt die de
twee echtelieden uiteen drijft, maar wegens de gezochte oplossing. De tweede vrouw
blijkt een bedriegster te zijn. De bekeerling Kolâshi ontloopt zijn
verantwoordelijkheid. Het enige wat hem daarom blijft is een terugkeer naar zijn
jeugd toen hij onderwijs ontving op de zendingspost, en waar hij nu conciërge wordt
en de jeugdige leerlingen die hij daar ontmoet zijn levensgeschiedenis vertelt.
In Shirley in allochtonië, een verzameling columns uit Het Parool, met persoonlijke
reacties op actuele zaken, zoals cultuur en integratie, het slavernijverleden, de politiek
in Nederland en Suriname, zijn ervaringen als visagist, verwijst Clark Accord diverse
keren naar de voorbereidingen en het schrijven van zijn tweede roman: ‘Na de
publicatie van “De koningin” [van Paramaribo] heb ik me in het literaire leven gestort
en, zoals het zo mooi wordt uitgedrukt, geleefd van mijn pen. Lezingen, literaire
festivals, schrijfopdrachten, columns, presentaties, ik verveelde me geen moment.
[...] Nu leef ik zowel van de pen als van de kwast [als visagist].’ (96, 97) Clark Accord
heeft lang en intensief gewerkt aan zijn tweede roman. Het is daarom jammer dat
het hem niet gelukt is een op zich interessant gegeven met een lange literaire traditie
in het Caribische gebied op een bevredigende manier in een eigentijdse vorm te
presenteren. Er lijkt een vloek te rusten op het tweede boek van een schrijver.
Wim Rutgers

Ismene Krishnadath, De Legende van Cakuntela van het Groene
Continent. Paramaribo: Van Idsingastraat 133 2004. 312 p. Een
ISBN-nummer ontbreekt; email: i_krishnadath@hotmail.com, prijs
€16,50.
Een echt wervelende titel heeft het nieuwste, en ook het meest omvangrijke boek
van Ismene Krishnadath niet: De Legende van Cakuntela van het Groene Continent.
Het doet een beetje denken aan een of ander rapport, een artikel of een verslag,
waarbij het dan nog maar de vraag is hoe je het woord ‘legende’ in dit verband zou
moeten/kunnen interpreteren. Het zou echter jammer zijn, en ook kortzichtig, om
het boek dan maar terzijde te leggen. De roman heeft namelijk een opmerkelijke
inhoud, die de moeite van het lezen meer dan waard is. Voorts doet zich de vraag
voor, zeker als je enigszins bekend bent met het werk van Ismene Krishnadath: Welke
weg slaat zij met deze roman in - voor Surinaamse en/of Nederlandse lezers? Is er,
tenslotte, sprake van een jeugdroman of een roman voor volwassenen?
In deze roman, die zich in de ver, ver voor ons liggende toekomst afspeelt - en dat
maakt het voor een lezer wel eens wat ingewikkeld om het allemaal goed te kunnen
volgen - gaat het in feite om de toekomst van het Groene Continent. Het maakt deel
uit van het stelsel dat de ster Zonnestelsel S-207
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als middelpunt heeft. Het Groene Continent heeft hier en daar wat trekjes die aan
een land als Suriname zouden kunnen doen denken (je schoenen uitdoen), maar dat
speelt geen rol van betekenis; het wordt geleid door de wijze Arap Makar, die in een
aantal opzichten (zijn uitstraling bijvoorbeeld) aan een leider als Nelson Mandela
doet denken.
Er ontwikkelen zich twee verhaallijnen. De broer van Arap, Thep Krung, heeft
een geheel ander karakter; hij is eerzuchtig, leergierig en uiteindelijk niet afkerig
van het spel om de macht. Hij krijgt zijn opleiding tot ruimtevaartdeskundige op de
Planeet Eén - die sterk aan onze wereld doet denken - in Nuebos, dat bekend staat
om zijn hoog ontwikkelde ruimtevaarttechnologie. Aan de andere kant lezen we over
de verwikkelingen van de dochter van Arap Makar, Mehana. Zij komt terecht in een
sprookjesachtig aandoende omgeving van waternimfen - de manier waarop doet
enigszins denken aan de wijze waarop de schrijfster de hoofdpersoon uit Veren voor
de piai (1992) in het onderwaterrijk laat belanden -, leert de ware liefde kennen,
waarmee ze tegelijkertijd ontrouw wordt aan de nimfen - die de liefde immers puur
als een speeltje beschouwen. Ze wordt daarvoor gestraft met de verbanning naar een
planetoïde (een kleine planeet), een paradijselijke omgeving, die bescherming
ondervindt van een dichte wolkenlaag. Zij wordt de moeder van Cakuntela die de
verhaallijn voortzet.
Na de dood van Arap Makar neemt Thep de leiding op zich, maar Cakuntela is
veel meer de persoon die het gedachtegoed van haar grootvader uitdraagt. Zij is in
diverse opzichten de evenknie van Thep, maar wordt niet beheerst door diens neiging
de macht te willen veroveren. Deze beraamt daartoe allerlei plannen. ‘Hij kende ze,
de platvloerse zogenaamde beschaafde volkeren, hij had met ze gegeten, gedronken
en geslapen. Hij wist hoe weinig hun woord waard was, hoe beperkt hun leefmotieven.
Ze zopen, ze vraten, ze vreeën. Hoe meer, hoe beter. Dan poepten, plasten en
ejaculeerden ze tot er weer plaats was in hun lijf om opnieuw te zuipen, te vreten en
te vrijen. Vijanden die dit proces durfden te verstoren werden zonder pardon
afgemaakt. Thep Krung wist dat het de leiders van dit soort mensen waren die de
echte beschaving in de weg stonden. In Thep Krungs ogen was er maar een oplossing.
De leiding van het universum moest liggen bij een select gezelschap, zorgvuldig bij
elkaar gezocht.’ (p. 105)
Bovenstaande inhoudsbeschrijving (inclusief de namen van de personages) doet
denken aan een film als Star Wars. Ook daarin is sprake van een machtsstrijd tussen
het goede en het kwade; ook daarin sprookjesachtige elementen. Deel III werd onlangs
in NRC-Handelsblad als volgt gekarakteriseerd: ‘En die eigenlijke film is: actie, actie
en actie. Zwiepen met de lichtzwaarden, zoeven met de ruimteschepen, zappen met
de lasers.’ Dat alles geldt niet voor de roman van Ismene Krishnadath. In recensies
van de laatste film werd nogal eens de term ‘aflevering’ gebruikt. In de roman is
daar - opvallend genoeg - evenzeer sprake van: afleveringen i.p.v. hoofdstukken. Of
het een meerwaarde heeft?? Het past wellicht wat beter in het perspectief van de
toekomst waarin
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de roman zich afspeelt. Proloog en Epiloog worden resp. weergegeven als Voorspel
en Naspel. Van een echte proloog is geen sprake: een bepaald fragment uit de roman
zelf wordt naar voren gebracht, het beschrijft het moment waarop Thep Krung zich
superieur voelt, en het markeert tegelijkertijd de omslag in de roman, zo blijkt tijdens
het lezen. Het naspel geeft weer hoe het met de toekomst van het Groene Continent
is gesteld: het valt buiten de hernieuwde gevestigde orde omdat het door de goden
wordt gevrijwaard van inmenging van buitenaf.
Thep zet zijn plannen door en verwerft de nodige bondgenoten. Een van hen is
Dushyant, afkomstig uit een ander sterrenstelsel. Deze is al een keer geland op het
Groene Continent en hij heeft toen een liefdesrelatie met Cakuntela gehad, waaruit
later een zoon zal worden geboren. Zoals Arap Makar aan Nelson Mandela doet
denken, doen sommige bondgenoten denken aan bijvoorbeeld Mao Tse Dong, of aan
de oliesjeiks.
Intussen heeft zich een andere (kleinere) verhaallijn ontwikkeld: die van het Beest
(‘half geest, half beest, soms vloeibaar, soms gas maar toch met een onmiskenbare
vorm’, p. 158). Het wordt ingezet in de strijd om de macht. Zijn vreselijk
verwoestende uitwerking kan halverwege nog maar net worden teruggedraaid door
de geest weer in de fles te krijgen. Een verwijzing naar de atoombom en de
verschrikkelijke uitwerking daarvan? En/of - natuurlijk niet in de roman zelf aanwezig
- het doet je denken aan de moeizame onderhandelingen de atoomwapenbeheersing
enigszins onder controle te krijgen (Noord-Korea, Iran). Dergelijke associaties zijn
één van de aardige kanten van het lezen van deze roman.
Er ontwikkelt zich een soort van machtsstrijd tussen Thep en Cakuntela. Op het
moment dat hij ervan overtuigd is haar uitgeschakeld te hebben, geeft hij zich a.h.w.
ook over aan de macht van de goden. Ook Cakuntela komt terecht op de planetoïde
waar haar kind zal worden geboren. Hij smijt daarom de ring die hij indertijd op
Nuebos van de machtigste ruimteschepen bouwer had gekregen, met daarin de chip
van Cakuntela, in het water. Deze komt terecht op de planetoïde.
Cakuntela keert met haar zoon Bihaar terug op het Groene Continent. Thep kan
niet anders dan haar bij zijn plannen te betrekken. Maar, zoals aangegeven: het tij is
gekeerd. Van een aantal van zijn bondgenoten krijgt hij te horen dat ‘Respect’ het
leidinggevende principe zal moeten zijn. Cakuntela krijgt van de leidster van het
nimfenvolk de mogelijkheid aangeboden het Groene Continent te laten omringen
door een dichte wolk en aldus buiten het machtsspel te houden. Tenslotte Thep zelf.
Hij voelt zich ondanks alles toch meer met Cakuntela verbonden dan hij eigenlijk
zou willen. ‘Intuïtief wist hij dat hij dat Cakuntela hem nooit de rug zou toekeren.
Daarvoor waren ze teveel met elkaar verbonden, niet alleen door een bloedband,
maar vooral door hun band met het Groene Continent.’ (p. 288-289) Uiteindelijk
roept Cakuntela de godin aan en Thep weet dat hij tot het eind van zijn dagen een
gevangene zal zijn op het Groene Continent.
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Uiteindelijk zijn het een begrip ah ‘Respect’ - inmiddels te veel gebruikt, en dus ook
een cliché (alhoewel clichés niet voor niets zo worden genoemd) - en de macht van
de goden die het Groene Continent weten te redden. Eerlijk gezegd, een wat magere
oplossing aan het einde van deze interessante roman, hoe moeilijk het ook zou zijn
om daarvoor wel met een goed alternatief aan te komen. Volledigheidshalve: er
komen een paar kleine oneffenheden voor in de roman. Zo komt in de Inhoudsopgave
de titel van Aflevering 3 niet overeen met die aan het begin van de aflevering; op p.
202 staat een keer de naam van Arap Makar vermeld i.p.v. die van zijn broer.
Hoe valt nu dat begrip legende te interpreteren? Een legende laat doorgaans zien
hoe machtig en inspirerend het geloof en de goden kunnen zijn, en dan zie ik af van
het gegeven dat legendes vanouds christelijk gekleurd zijn. Dat eerste komt m.i. goed
naar voren, het tweede bepaald niet.
Het einde van de roman roept met name de vraag op hoe zich e.e.a. verhoudt tot
het overige werk van de schrijfster, en wel in het bijzonder tot haar voorlaatste roman
over het bedreigde milieu De opdracht van Fodewroko (2001). Naar aanleiding van
deze roman schreef ik ooit in de toen nog bestaande Weekkrant Suriname: ‘In de
strijd die de jongeren voeren wordt één belangrijke schakel benadrukt: de keten van
de moed is in staat de angst te overwinnen. Het is alsof Krishnadath er nog eens op
hamert dat er moed voor nodig is om het economisch gewin als het eerste waar men
aan denkt, te laten varen, of zo men wil, te delen met ecologische uitgangspunten.
Eerder in het verhaal is al aangegeven dat er in deze wereld geen plaats is voor
dromers! Daarmee red je het bedreigde milieu niet.’
Er dringen zich tussen beide romans in ieder geval twee verschillen op: de
problematiek van het behoud van/overleven wordt nu wereldwijd aan de orde gesteld.
De invloed van de mens zelf wordt minder: het zullen uiteindelijk andere machten
zijn die de ‘toekomst’ bepalen. Middels een swingende omslagtekst probeert het
boek dat laatste overigens te bezweren: ‘Dit boek is ook niet voor kortzichtigen en
doemdenkers. Het open einde zal hen ergeren en de realiteit van de onwerkelijkheid
zal hun ontgaan. Beveel hun andere literatuur aan.’ Van een echt open einde is m.i.
echter geen sprake.
Het bovengenoemde laat zien hoe de schrijfster zich ontwikkelt. Van een schrijfster
van o.a. kinderboeken groeit Ismene Krishnadath uit tot een schrijfster van literatuur
voor lezers van, ‘8 tot 88’ om met Annie M.G. Schmidt te spreken. Dat ook maakt
haar tot een veelzijdig auteur wier werk lezers op uiteenlopende manieren weet aan
te spreken. Dat van een kinderboek, dan wel een jeugdroman - het enigszins
vergelijkbare Lichten boven Klein Bonaire (1990) van Diane Lebacs uit Curaçao is
wel jeugdliteratuur - niet echt sprake is, blijkt overigens ook een aantal andere
elementen in het hoek. Ik denk bijvoorbeeld aan de intertekstuele elementen:
verwijzingen naar bijvoorbeeld een gedicht als Cheops van J.H. Leopold (na de dood
van Arap Makar) of naar de romans van Bordewijk (de namen van de personages;
de beschrijving van een stad als Inti Huara doet denken aan vergelijkbare
beschrijvingen in
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Blokken). Ook de plastische, zeer tot de verbeelding sprekende beschrijvingen van
de seksualiteit in De Legende van Cakuntela van het Groene Continent zijn niet zoals
je die doorgaans in de jeugdliteratuur tegenkomt.
Helaas is het boek alleen nog in Suriname verkrijgbaar, even afgezien van ‘het
Surinaamse circuit’ in Nederland. Haar werk verdient het om, in navolging van De
opdracht van Fodewroko, ook in Nederland te worden uitgegeven.
Joost Minnaard

J.C.M. Blanker & J. Dubbeldam, Prisma Sranantongo Woordenboek,
Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum 2005. 468 p., ISBN 90 7414785, prijs
€17,95.
Ondanks de weinig verheffende propaganda vooraf, werd toch reikhalzend uitgezien
naar het verschijnen van het Prisma-woordenboek Sranan-Nederlands (en v.v.).
Immers, er bestond behoefte aan een waardige en uitgebreide opvolger van de
Woordenlijst uitgegeven door de Stichting Volkslectuur Suriname en VACO in 1995
(SVSV '95). Bovendien zou dit werk misschien een extra middel zijn om onze eigen
sceptici er van te overtuigen dat het Sranan een taal is, een deel van ons erfgoed, en
derhalve waard te worden gekoesterd en geconserveerd. (Nederlanders hoeven
nauwelijks te worden overtuigd; ze willen het heus wel geloven als wij dit beweren.)
Het boek is samengesteld door mevr. Juliënne Gracia Blanker, bijgestaan door Jaap
Dubbeldam.
Men mag de uitgever dankbaar zijn, dat hij dit waagstuk heeft aangedurfd. Het is
een volwassen uitgave geworden van 468 pagina's in een goed leesbare letter, formaat
20 × 12,5 × 3,5cm, uiterlijk goed verzorgd, en passend in de reeks
Prisma-woordenboeken. De eerste druk verscheen in april 2005; de tweede druk al
in mei daarna.
Van meet af aan is duidelijk dat er zeker vijf jaar noeste arbeid besteed is aan de
inhoud van dit unieke werk; op zich verdienen initiatief, ijver en doorzettingsvermogen
van de samenstelster dan ook alle lof. Het hierna volgende oordeel over de inhoud
van deze uitgave is vanzelfsprekend gebaseerd op steekproeven.
Om te beginnen houdt het werk, evenals SVSV '95, gelukkig de officiële spelling
aan van de Landsresolutie van 1986, nr. 40, en draagt daarmee bij aan het uitbannen
van de helaas nog heersende spellingschaos onder de Srananmans. Wel gaat het te
ver, wanneer dit woordenboek meent dat het ook oude topografische namen in de
nieuwe spelling moet omzetten, zoals ‘kwata’ in plaats van Kwatta.
Het werk hinkt namelijk op twee gedachten: in de ‘Inleiding’ stellen de
begeleidende professoren bij voorbaat vast dat het hier niet gaat om een verklarend
maar om een vertalend woordenboek. Toch is het aantal verklaringen legio (wat
inconsequent is, maar daarom nog geen bezwaar). Helaas zijn die verklaringen vaak
nogal ongelukkig geformuleerd, zoals bijvoorbeeld asogri:
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‘bestaat uit maïs, dat met suiker en al gemalen is’.
De verklaarlust blijkt ook uit de 25 foto's die de betekenissen moeten illustreren.
Maar het verklaren gaat wel ver, wanneer ook Nederlandse woorden verklaard
worden: een schroef blijkt aldus een ‘soort spijker met groeven’! Daarnaast bevat
het woordenboek eveneens een aantal ongelukkige, onvolledige of onjuiste
verklaringen (en vertalingen):
• alanyatiki: ‘stokje van een zure oranje (een vrucht) om de mond fris te houden.’
(Maar hoe dat in zijn werk gaat en hoe dat stokje in die vrucht komt, blijft
duister).
• brokobana: ‘slechte en ruw voetbalspel...’
• kayakayafowru: ‘kip, hoen’. Dat is nogal wiedes. Maar is nu iedere ‘kip’ te
vertalen met kayakayafowru? Gezien de vele verklaringen, had ik op zijn minst
verwacht dat vermeld zou worden dat het een kippenras is met ver uiteenstaande,
warrige veren.
• kayanamanya (dat alleen onder kayanamanyabon wordt vermeld): ‘kruidigzoetig
van smaak’. Maar dat zijn toch alle manjes? Het bijzondere van deze soort is
dat de vruchten ronder zijn, met kort vezelig vlees, iets zuurder dan andere
manjes, en dat zij bij het rijpen maar weinig verkleuren.
• sika: hier leest men dat het wijfje ‘inlegt’.
• srika: dit zou volgens het boek een krab zijn met een blauwe rug! Maar het is
een platte rode zwemkrab. Alle andere zijn ‘krabu’.
• pinda-dokun wordt vertaald als een synoniem voor pindakasi (pindakaas). Dat
is bepaald onjuist. Het is wel pindakaas, maar heeft een speciale vorm. Kennelijk
heeft de welvaart de pindadokun verdreven, zodat onze samenstelster die niet
uit de praktijk kent?
• penpeni wordt vertaald met ‘getint’. Maar waar bleef het gevlekte (gespikkelde)
van bijvoorbeeld de bakba, de bâna en Ba Tigri?

Het boek is ingedeeld in de volgende delen: de Inleiding, waarin ook gepoogd wordt
de geschiedenis en de evolutie van het Sranan te behandelen; een Lexicografische
verantwoording; het woordenboek Sranantongo-Nederlands; het woordenboek
Nederlands-Sranantongo; Odo en gezegden; Grammatica en Ideofonen. Het lijkt er
op dat dit laatste is toegevoegd om de tekst op te vullen en aldus omvang en formaat
van het boekwerk te laten passen in de Prismareeks.
Het blijft natuurlijk een doodzonde, dat men beweert dat Suriname in 1671 door
de Zeeuwen veroverd werd. Ook ziet men, herhaaldelijk (telkens als vertaling voor
afersi), ‘het topic’, en komt men ‘artthritus’ tegen voor artritis. Geen doodzonde,
maar wel jammer is, dat ook dit woordenboek zich niet verwaardigt oude Sranan
toponiemen die zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen, te conserveren door ze te
noemen, al was het maar in een aanhangsel: Abrawerfi, Ansu, Baki, Blawgron,
Bonsei, Grafustrati, Ingikondre, Jakopu, Kokonasi, Koropina, Krepi, Leentje-Koksi,
Mahonidan, Olbiló, Peprepatu, Purpanyi, Watrasei. Het is dan ook onverklaarbaar
waarom nota
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bene in het deel Sranantongo-Nederlands wel Domburg, staat, - verklaard (of vertaald)
als ‘plaats in Suriname’.
Blanker schreef dat zij vormen die zij als ‘versteend’ ziet, heeft willen vermijden.
Maar dat is geen reden om woorden weg te laten als ai-k'ka, biska, bonsbak, bus'te,
denden, fadonkuku, ferfiman-nyan, freitnapot, frigit'tei, frigitere, godi, isrinoto,
kas'doro, kawlade (kowlade), kokolampu, kot'finga-kuku, kumakuma, laku-prei, loru,
los'karu, loslos, matyók, mèrki, opanka, pinpin, Platabroki, platabroki-boi, poite,
pérunpérun, sika-pepre, syatugon, songo, strafman-sukrusani, totokúnoto, (=
inginoto). Ook typische namen als Sepi en Dofi ontbreken.
Weliswaar heeft de samenstelster zich bij voorbaat gevrijwaard voor kritiek op
het ontbreken van woorden, door te stellen dat dit werk onmogelijk de complete
woordenschat van het Sranan kan omvatten, maar typische, alom bekende en
veelgebruikte woorden mag men toch wel verwachten in een werk met enige pretentie?
Nog een paar opvallende misstappen:
• Vermeld is korofaya, met verwijzing naar korfaya, maar niet naar het (wel
vermelde) krofaya. (nota bene de SVSV '95 vermeldt alleen krofaya. Is de rest
fantasie, of slordige uitspraak?
• Onder plata (= plat), vindt men plata broki (in twee woorden) vertaald (of
verklaard?) als ‘steiger’. Maar Platabroki, is al heel lang de naam van een
bepaalde aanlegsteiger in Paramaribo, ‘de Plattebrug’. (nota bene Platabrokiboi
is ‘tuig’ of ‘schooier’ enz.).
• Mi Mofina voor ‘arme ik’ zou toch mi pôti Mofina moeten zijn?
• Watramlun is waarschijnlijk een bastaardkruising tussen Surinaams Nederlands
en Sranan (= watramun). Er loopt maar een dunne grens tussen de twee talen,
maar die grens is er wel.
• Wie ‘het gaat regenen’ vertaalt met ‘alen o go kon’ spreekt toch niet erg vlot
Sranan?
• En wie in ernst beweert dat wánwan (enkele, telkens een) tegenwoordig veelal
vervangen wordt door wawán (alleen), heeft geen oren en kan de misthoorn dan
ook niet horen.
Vooraf is in dit werk gesteld dat niet de oorspronkelijke onverkorte woordvorm als
hoofdvorm zal worden beschouwd, maar de verkorte vorm, omdat die het meest
voorkomt. Desondanks staat er bigi-ai terwijl men moet zeggen big'ai; kutu-ai, terwijl
men zegt kut'ai; grabugrabu terwijl men grab'grabu zegt; birambi terwijl men in
het Sranan, - anders dan in het Surinaams Nederlands - gewoonlijk b'rambi zegt.
Ook viel op, dat voor bikasi (= omdat) wel de wat grove afkorting bika is gegeven,
maar niet de meer voor de hand liggende bikas'. En ‘naki mi wan gengen’ is zonder
verkorting wel zo ‘petats’, dat het komisch is.
Bij de odo's is ook al niet consequent omgesprongen met de eigen regel, want daar
blijkt juist een voorkeur voor het onverkorte woord. Opmerkelijk is in dit kader, dat
bij kmopo en kmoto geen verwijzingen staan naar de oorspron-
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kelijke vormen komopo (kemopo) en komoto (kemoto), maar omgekeerd weer wel.
Daarenboven kan men zich hierbij terecht afvragen of deze woorden in verkorte
vorm niet geschreven moeren worden: k'mopo en k'moto?
Ook wat de spelling betreft zier men ettelijke missers. Voorbeelden:
• Voor ‘beledigd voelen’ (gebelgd zijn), wordt gegeven mandi terwijl het mândi
met een lange a-klank moet zijn.
• Men vindt spanboko in plaats van spânsboko.
• Yonguwenki en yonguwenki-uma in plaats van yonguwenke.
• Sparimaki in plaats van sparimaka.
• Sapotia hoort in goed Sranan toch sapatia te zijn? (Is het anders niet Surinaams
Nederlands?)
• Voor ‘nee’ (= neen) wordt gegeven nono, en nônô voor nadrukkelijke ontkenning
(‘zeker niet’ enz.) Maar wie goed luistert, hoort dat nônô (tweemaal lang), niet
bestaat. Het nadrukkelijke is: lang-kort, dus nôno, en de eenvoudige ontkenning
is no.
• Bij ‘ja’ staat dat dit met ai moet worden vertaald, en dat ayi zou betekenen
‘inderdaad, ziezo’. Dat is nogal verwarrend, want de bevestiging is niet ai maar
âi, en men kan zich zelfs afvragen of dit niet geschreven zou moeten worden
ây', dus als verkorting van ayi, dat zelf inderdaad nadrukkelijker betekenis heeft
(‘wat u zegt’, ‘zo is het net’). Het korte ai is dus alleen maar ‘oog, oogje, korrel’,
en geen bevestiging.
• Wanlo. Is dat wel één woord? Zijn het niet twee woorden wan en lo, evenals
wan hipi, wan frak, wan dropu, wan tèt?
Bij het vaststellen van een nieuwe spelling zal de ontwerpers logischerwijs het
principe voor ogen hebben gestaan dat gelijke klanken door gelijke symbolen moeten
worden weergegeven, en omgekeerd dat gelijke symbolen gelijke klanken voorstellen.
In dit kader is de vraag of leenwoorden wanneer men ze keurig een Sranan-spelling
geeft, ipso facto tot de woordenschat van het Sranan gaan behoren. Zo bijvoorbeeld
Musye (Ned.: Moesje); mânde (Ned.: maanden); hale-treke (Ned.: halen en trekken);
dyakas (Eng.: jack ass); dyowk, dyowker (Eng.: joke, joker); hansum (Eng.:
handsome); hartaim (Eng.: hard time); boka (Sp.: boca = mond, bek, monding; onder
wakamans kennelijk vooral ‘smoel’); fagabundo (Sp. vagabundo). Dit zijn geen
Sranan woorden, maar gewoon leenwoorden uit een vreemde taal, en die zouden dus
hun oorspronkelijke spelling moeten behouden! Wie dit niet wil accepteren, komt
bij het schrijven in het Sranan van klanken die vreemd zijn aan deze taal, zoals de
‘u’ van ‘sul’ en de ‘e’ zoals in onbetoonde Nederlandse lettergrepen, direct in de
problemen. Want dan is de vraag waarom de Sranan symbolen ‘e’ en ‘u’ in deze
gevallen heel andere klanken vertegenwoordigen?
Nog zoiets: Welke Sranan spreker bezondigt zich er niet aan dat hij in een
conversatie snel even een woord leent (meestal uit het Nederlands) voor een begrip
waarvoor wel degelijk een woord in het Sranan bestaat? Maar dat maakt zo'n geleend
woord ook al niet automatisch tot Sranan. Toch noemt dit boek donderdag als een
Sranan woord (= Fodeiwroko).
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Bij enkele van deze missers krijgt men het onzalige gevoel, dat de samenstelster niet
getogen is in Suriname, althans niet met de taal is opgegroeid, en dat haar kennis
van de taal daarom grotendeels is gestoeld op ‘horen-zeggen’. Want bijna iedere
steekproef levert iets wonderlijks op:
• Bij anga ziet men geen verwijzing naar nanga, en bij dit woord geen verwijzing
naar anga.
• Kwikwibuba wordt ontschreven als ‘1. vuile nagels 2. manier van haarvlechten’
(waarschijnlijk bedoeld: patroon van haarvlecht). Allebei overdrachtelijke
betekenissen dus, en het eerste nog wel schertsend - wat niet wordt vermeld -,
maar waar bleven de merkwaardige schubben van de kwikwi zelve?
• Ook kawai verging het niet beter: alle overdrachtelijke betekenissen worden
genoemd, zelfs die van spiegelei, (< Javaans mata sapi?), maar nergens staat
de letterlijke vertaling.
Hoewel men in deze uitgave allerlei zaken erbij gesleept heeft, wordt één vraag
waarmee de non- native speaker van het Sranan onmiddellijk geconfronteerd wordt,
(angstvallig?) vermeden, namelijk die van het woordaccent. Welke lettergreep krijgt
als regel de nadruk? Welke zijn de uitzonderingsregels? En moeten woorden die
onder geen van deze regels vallen niet een accent krijgen op hun betoonde lettergreep
wanneer men ze schrijft? Zo is bijvoorbeeld denkbaar dat men asogrí hoort te
schrijven, en akansá, maar dit woordenboek biedt terzake helaas geen regels.
Een ander fenomeen is de in dit werk gebleken sterke en verbasterende invloed
van het Nederlands. Is dat ‘polder-Sranan’? Zo ziet men ‘Boi nanga na peka fu en’.
In goed Sranan zou dit zijn: Na boi nang' en peka, tenzij het spottend of pejoratief
is bedoeld. Zie verder als vertaling van ‘commissaris’ komarsi (2x) in plaats van
komsarsi.
Genoemd wordt ook ondrobosroko, dat niet echt bestaat: bosroko bestaat, empi
bestaat, en verder anyisa, ati, banti, bruku, ler'buba, buta, dyakti, kamisa, kamsoro,
korku, koto, kowsu, musu, ondrobruku, ondrokoto, ondrokrosi, opanka, panyi, s'su,
stonbanti, teptep, yaki. De rest is letterlijk vertaald Nederlands, polder-Sranan, of
een leenwoord (das).
Nog één: ‘San na a frâg na tapu san a piki?’ Dit lijkt poite- Sranan, maar is
waarschijnlijk een letterlijke vertaling van het Nederlandse ‘Wat is de vraag waarop
hij antwoordde?’
Tot slot van deze litanie nog enkele merkwaardigheden bij de odo's:
• ‘Yu na babun'nefi... yu e koti ala sei’. De apostrof is hier niet op zijn plaats;
hooguit zou men een koppelteken tussen de twee delen kunnen plaatsen
(babun-nefi). Bovendien zou de zin in correct Sranantongo zijn: Yu na
babun-nefi... y' e kot' na ala sei.
• ‘Nanga sakafasi yu o miti Pareisi’ kreeg de creatieve vertaling ‘Als je nooit
protesteert zul je veel bereiken’. Goed Sranan zou trouwens zijn: Nanga sakafasi
Y sa g' 'a Pareis.
• ‘Gado sabi fu san-hede a no gi asi t'tu’ krijgt ook al zo'n twijfelachtige vertaling
mee: ‘Dat is een weloverwogen handeling’. (Waarom overigens niet het
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vlottere Gado sab' fu san a no gi asi t'tu?)
Samenvattend moet worden gesteld dat de samenstelster goed thuis lijkt in het
‘wakaman’-argot en ook in het ‘polder-Sranan’, maar niet in het Algemeen Beschaafd
Sranan (dat bestáát, ook al is er nog geen norm voor gesteld en geen inventaris van
gemaakt!). Bovendien heeft zij de grens tussen Surinaams Nederlands en Sranan
onvoldoende bewaakt, waardoor nogal wat twijfelachtige woorden en spellingen in
het boek terecht zijn gekomen.
Mogelijk is de samenstelster te rade gegaan bij een minder representatieve doorsnee
van Sranan sprekers dan raadzaam was. Het ziet er kortom naar uit, dat onvoldoende
verschillende categorieën en onvoldoende uiteenlopende kringen van Sranans prekers
werden beluisterd en geraadpleegd.
Misschien had het van groter liefde voor de taal getuigd, wanneer dit woordenboek
niet (als gold het een race) zo overhaast was verschenen. Nu immers is de taal besmet
met een groot aantal Fremdkörper, en zit een hele generatie belangstellenden,
waaronder jongeren, opgescheept met een bron die niet geheel betrouwbaar blijkt.
John Leefmans

Annejet van der Zijl, Sonny Boy, Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar 2004.
235p., ISBN 90 388 8735 3, prijs €17,50
De Afro-Britse socioloog Paul Gilroy schrijft in zijn boek Between Camps, Nations,
Cultures and the Allure of Race (2000) dat we alleen van het problematische begrip
‘race’ en ‘ras’ denken af kunnen komen, wanneer we onszelf confronteren met de
gemeenschappelijke geschiedenissen van catastrofes waarbij het ‘ras’-denken een
centrale, verwoestende kracht is geweest. Hij doelt hiermee op kolonialisme en
fascisme. Volgens Gilroy moet er meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar hoe
het idee van ‘ras’ (nog steeds) mensen in kampen zet. Enerzijds koloniale kampen
en anderzijds nationalistische kampen.
Annejet van der Zijl doet een dergelijke poging. Zo schrijft zij in het nawoord van
Sonny Boy: ‘Het leven van Waldemar [Nods - MB] raakt aan twee van de zwartste,
meest met taboes beladen bladzijden in de Nederlandse historie, namelijk de
slavenhandel en de jodenvervolging. (...) ze hadden één ding gemeen en dat is het
raciale en etnische denken’ (221). Beide zwarte bladzijden uit de geschiedenis komen
letterlijk en figuurlijk samen in Sonny Boy, de koosnaam voor Waldy Nods, zoon
van Surinamer Waldemar Nods en Nederlandse Rika van der Lans. Aan de hand van
brieven, dagboeken, getuigenissen, dossiers en bestaand historisch onderzoek
reconstrueert Van der Zijl het waar gebeurde verhaal van de liefdesgeschiedenis
tussen de ouders van Sonny Boy. Rika en Waldemar ontmoeten elkaar in 1928 in
Den Haag waar Rika is gaan wonen nadat ze haar man Willem Hagenaar heeft
verlaten. Waldemar is net

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

385
geslaagd van de Hendrikschool in Paramaribo en naar Nederland gekomen voor
studie. In negen hoofdstukken worden afwisselend, door een externe verteller, hun
familiegeschiedenissen verteld. Zo krijgt de lezer een inkijkje in het dagelijks leven
van de welgestelde familie Nods in het koloniale Suriname van het begin van de
20ste eeuw en in het leven van een katholieke jonge vrouw in het verzuilde en
kleinburgerlijke Nederland.
Het leven van Rika wordt gekenmerkt door haar zelfstandigheid en tegendraadse
karakter. Tegen alle druk van haar katholieke familie in trouwt ze met de protestantse
Willem Hagenaar. Langzamerhand komen er barsten in het huwelijk als het gezin
in een klein protestants dorp in Zeeland gaat wonen waar Rika niet echt geaccepteerd
wordt. Er wordt over haar geroddeld en wanneer haar man Willem zijn vrouw maant
zich een beetje in te tomen accepteert Rika dit niet. Na slepende ruzies besluit zij
met haar kinderen terug te gaan naar Den Haag waar haar familie haar niet met open
armen ontvangt. Haar gemengde huwelijk met een protestant was tot daar aan toe
maar een scheiding is voor de katholieke familie onacceptabel. Rika moet haar eigen
boontjes doppen. Tot schande van haar familie raakt ze dan ook nog zwanger van
haar kostganger, Waldemar Nods. Niet alleen is deze man 20 jaar jonger dan zij maar
ook nog eens zwart. Door een afschuwelijke scheidingsprocedure en de armoede
waarin zij en Waldemar verkeren, krijgt Willem hun vier kinderen toegewezen. Rika
moet het doen met een beperkte bezoekregeling van eens per jaar. Hierdoor ontstaat
er wel een levendige briefwisseling tussen Rika en haar kinderen, die belangrijk
materiaal is voor Van der Zijl.
Het lukt Waldemar om in de crisistijd van de jaren '30 een baan te vinden als
handelscorrespondent en Rika begint een pension in Scheveningen. Pension Walda
is zeer succesvol maar als de oorlog begint, wordt het steeds moeilijker gasten te
krijgen. Als het pension moet wijken voor een Duitse verdedigingslinie beginnen
Rika en Waldemar opnieuw. Gaandeweg wordt dit pension een belangrijk
onderduikadres en raakt Waldemar steeds meer betrokken bij de illegaliteit. Ze
worden echter verraden en komen via het Oranjehotel in Scheveningen en kamp
Vught in Ravensbrück (Rika) en Neuengamme (Waldemar) terecht. Ook de andere,
maar bekende, Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom zit in dit kamp. Rika
overleeft het kamp niet en de lezer blijft tot het laatste moment in spanning of
Waldemar de oorlog gaat overleven. Helaas komt hij op spectaculaire wijze om het
leven.
Sonny Boy voegt iets toe aan de bestaande literaire geschiedschrijving over de
oorlog. Het is indringend geschreven en blijft spannend en ontroerend. Van der Zijl
is er goed in geslaagd ‘de “grote”, algemene geschiedenis invoelbaar en begrijpelijk
[te] maken’ aan de hand van deze literaire ‘biografie van onbekende burgers’ zoals
ze dit genre zelf noemt. Het zijn echter niet zomaar onbekende burgers maar een
witte Nederlandse vrouw en een zwarte Surinaamse man wiens heldendaden juist
vaak onderbelicht blijven. Van der Zijl is dan ook niet alleen succesvol in het
verbinden van de geschiedenissen van kolonialisme en fascisme, maar meer dan dat.
Namelijk de geschiedenis van
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verzuiling en vrouwengeschiedenis aan de hand van Rika's veelbewogen leven, en
de migrantengeschiedenis aan de hand van de familie Nods.
Het onderzoek naar de verhalen van een interetnisch gezin biedt de mogelijkheid
om de uiteenlopende geschiedenissen vanuit verschillende perspectieven te belichten.
Sonny Boy draagt dan ook bij aan het groeiende corpus van Nederlandstalige
interetnische literatuur. Toch krijgt de lezer voornamelijk het perspectief van een
externe verteller dat af en toe wordt onderbroken wordt met het perspectief van de
brievenschrijvers zoals Rika en later Waldemar vanuit het kamp. Daardoor is het
perspectief soms wat eenzijdig en krijgt de lezer veel minder inzicht in de
belevingswereld van Waldemar. Ook leidt het hier en daar tot stereotype beelden
van Suriname en Surinamers. Bijvoorbeeld over het ontspannen, gezellige leven in
Suriname. Met name de stereotype van de viriele zwarte man wordt regelmatig
aangehaald. Soms is dat functioneel namelijk om duidelijk te maken dat dit een
heersend beeld was in het vooroorlogse Nederland en dus een illustratie van
‘ras’-denken. Maar door de regelmaat waarmee er naar verwezen wordt en doordat
de lezer weinig Surinaamse of tegengestelde perspectieven krijgt, blijft het toch een
dominant beeld.
Hoewel het boek als roman heerlijk leest, is het als non-fictie soms lastig te
achterhalen waar Van der Zijl haar kennis vandaan haalt en in hoeverre haar
verbeelding een loopje met haar neemt. Meeslepend is het resultaat daardoor wel
geworden en zeer de moeite van het lezen waard.
Maayke Botman

M. van Kempen & Piet Verkruijsse & Adrienne Zuiderweg (red.),
Wandelaar onder de palmen, opstellen over koloniale en post koloniale
literatuur en cultuur, Leiden: KITLV Uitgeverij 2004. 606 p., ISBN 90
6718 241 9, prijs 35,00.
Wandelaar onder de palmen is de titel van de bundel opstellen aangeboden aan Bert
Paasman op 24 september 2004 bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar koloniale
en postkoloniale literaturen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam. Deze
verzamelbundel is samengesteld onder redactie van Michiel van Kempen, Piet
Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg. De eerste is gepromoveerd bij Paasman (Een
geschiedenis van de Surinaamse literatuur) en de laatste is bezig met haar proefschrift
over het culturele leven in Batavia. Beiden hebben een bijdrage in de bundel.
Verkruijsse is jarenlang een collega van Bert Paasman geweest op de afdeling
historische letterkunde.
De drie redacteuren hebben allerlei deskundigen gevraagd een artikel te schrijven
dat past binnen het raamwerk van het vakgebied. De bijdragen zijn van collega's,
oud-studenten of medewerkers van andere universiteiten. De oudste auteur is geboren
in 1933 en de jongste in 1972. Deze bonte variatie aan auteurs, van allerlei kleur en
uit alle windstreken, heeft natuurlijk zijn
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weerslag op de inhoud van de bundel: even gevarieerd. De 600 pagina's aan artikelen
zijn moeilijk onder een noemer te vatten. Daarom eerst wat algemene informatie
over de bundel, waarna ik wat dieper op de artikelen over Suriname zal ingaan.
Het boek is verdeeld in segmenten die zijn vernoemd naar de vier windstreken.
Noord bevat zeven artikelen; dit deel komt qua indeling wat geforceerd over omdat
de meeste artikelen ook binnen de andere windstreken gepast zou hebben. Maar als
goede neo-koloniaal kan Noord natuurlijk niet achterblijven! Een van de eerste
artikelen is van Isabel Hoving die de theorieën van Gayatri Spivak, een van de meest
prominente (en ingewikkelde) hedendaagse cultuurtheoretici, afzet tegen de boeken
van de Caraïbische schrijfster Jamaica Kincaid. Tevens is hier aandacht voor auteurs
uit Noord-Afrika, die het binnen de Nederlandse literatuur bijzonder goed doen. In
dit deel is ook het artikel van Michiel van Kempen zelf van belang. In ‘Rigoletto in
de tropen’ bespreekt hij de kloof tussen de schrijvers en de literatuurtheoretici en
critici, voornamelijk aan de hand van voorbeelden uit Suriname.
De Oost is met zeventien artikelen de best vertegenwoordigde windstreek. Dat is
niet verbazingwekkend aangezien Oost-Indië het langste als kolonie verbonden was
aan Nederland. Er is het meest over geschreven en het heeft tevens de meeste auteurs
opgeleverd. Paasman was dan ook aangesteld als hoogleraar voor de bijzondere
leerstoel van het Indisch Huis, een instituut in Den Haag dat de studie van Indische
letteren en cultuur bevordert. Hij heeft zich de laatste jaren vooral gebogen over deze
afdeling van de koloniale studies. In Zuid krijgt van de Afrikaanse landen Zuid-Afrika
als ex-kolonie van Nederland de meeste aandacht. Maar in deze bundel vinden we
ook artikelen gerelateerd aan de Kongo en Angola. Wellicht door het traumatische
verleden en het pas in 1990 afgeschafte systeem van ‘apartheid’ is het kritisch denken
over de gezamenlijke historie en het gedeelde cultureel erfgoed binnen de afdeling
Zuid het verst gevorderd. Deze sectie bevat enkele bijzonder goede artikelen die
beginnen bij het begin: het allereerste koloniseringmoment. Ze eindigen bij het heden:
hoe worden bepaalde elementen uit ons gedeeld cultureel erfgoed op dit moment
geportretteerd of anders gebruikt.
West is met veertien artikelen uitstekend vertegenwoordigd. Van deze gaan er vijf
over de Antillen en acht over Suriname, een over een publicatie tegen de slavernij.
In het eerste artikel schetst Lila Gobardhan-Rambocus de benadering en uitvoering
van Keti Koti dey binnen een historische context. Deze feestdag was aanvankelijk
Creools, werd daarna ‘nationaal’ en vervolgens weer Creools. Vooral politieke visies
liggen ten grondslag aan deze ontwikkeling. John Leefmans geeft in het korte maar
zeer kritische artikel ‘De naakte koningin’ het verschil aan tussen twee vormen van
de historische roman: in de ene maakt de auteur een kroniek over een persoon die
werkelijk heeft bestaan. Het leven van de hoofdfiguur is de basis en het raamwerk
wordt ingevuld met fictieve elementen. In de andere vorm kiest de auteur een fictief
persoon en schrijft daar een roman over. Een lezer met voldoende kennis van
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zaken echter leest tussen de regels door en zal een bestaande, bekende persoonlijkheid
herkennen. Deze laatste vorm kan verkozen worden boven de eerste om fouten,
omissies of verdichtingen te vermijden. In ‘Maxi Linder’ heeft Clark Accord gekozen
voor een feitelijke hoofdfiguur. Leefmans geeft in zijn artikel aan dat Accord dan
ook de feiten uit dat tijdsbestek moet nemen om geloofwaardig over te komen. Hij
stelt dat als er te veel fantasie aan te pas komt het boek surrealistisch kan worden,
of zelfs een persiflage (Leefmans noemt dit ‘overtredingen tegen de onaanvechtbare
werkelijkheid’ of ‘overtredingen van de logica’).
In ‘De kracht van het christelijke kolonialisme’ geeft Peter Meel zijn visie op de
verwerking van rooms-katholicisme en hindoeïsme in het werk van Bea Vianen en
Shinivasi. Twee personen en twee geloven, dat is heel wat op één kussen. De
vergelijking is dermate interessant, omdat de ervaringen van de auteurs, vooral in
hun jeugd, bepalend zijn geweest voor het doorwerken ervan in hun literaire werk.
Bea Vianen wijst het rooms-katholicisme af, terwijl het haar leven zeker heeft
getekend. Het hindoeïsme heeft haar niet geholpen haar ‘hebi's’ te overstijgen. Anders
ligt het bij Shrinivasi, die zichzelf een RK-hindoe noemt. Dit geeft al aan dat hij een
innerlijk evenwicht heeft gevonden, wat ook blijkt uit zijn poëzie.
‘Ey ta lesi! I ta sabi’, het artikel van Els Moor over jeugdliteratuur en leescultuur
in Suriname is momenteel erg actueel. Elk jaar rond februari vind in Paramaribo het
kinderboekenfestival plaats. Moor geeft dit gebeuren een belangrijke rol in haar
artikel vanwege de uitwaaierende functie van de leesbevorderingsactiviteiten die dit
festival heeft. Ze geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van de
kinderliteratuur en de plaats van de Surinaamse auteurs die zich aan dit genre wijden.
De toekomst voor het kinderboek ziet ze positief, vooral omdat de kinderen zelf
steeds mondiger en kritischer worden.
Gert Oostindie kijkt in ‘Wij slaven van Suriname en het intellectuele eigendom
van het koloniaal verleden’ terug op het belang van het werk van Anton de Kom.
Deze mengeling van historische studie, egodocument en politiek manifest' is een
aantal keren heruitgegeven (tot roofdrukken toe) en vertaald. Binnen het kader van
de postkoloniale studies heeft Oostindie het werk vergeleken met dat van Aimée
Cesaire, C.L.R. James en Eric Williams, drie grote koloniale schrijvers die enkele
jaren na De Kom publiceerden. Wat dan opvalt is de manier waarop Wij slaven is
opgebouwd: niet uit bronnenonderzoek, zoals bij de andere werken wel het geval
was. Ook de toon van het boek is anders (sterk moraliserend), minder
wetenschappelijk, zoals te verwachten was, als je de opleidingen van de andere
auteurs in ogenschouw neemt. Oostindie realiseert zich heel goed dat het omverhalen
van heilige huisjes, waaronder ook de kwaliteit van het werk van De Kom, in
Suriname nog altijd zeer gevoelig ligt. Niet vanwege de juistheid van de argumentatie,
maar vanwege de geheel andere context waarbinnen werken worden gerecipieerd.
Een geheel ander artikel, deze keer niet over literatuur, is van de hand van
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Gloria Wekker. In ‘Sranan, Swit’ Sranan. Populaire beeldvorming over etnische en
gendergelijkheid in Suriname' geeft ze diverse percepties van het mooie Suriname
weer. Dit ideale beeld blijkt makkelijk door te prikken wanneer je het binnen de
werking van gender, etniciteit, klasse en seksualiteit beschouwt. Dit doet Wekker
door een voorbeeld van de representatie van de diverse bevolkingsgroepen uit de
reclamewereld te analyseren. En dan blijken de schoonheidsidealen nog steeds langs
raciale lijnen te lopen.
‘Land met een hoofdletter. Nationalistische poëzie van Shrinivasi’ heeft ook Switi
Sranan als onderwerp. Ton Wolf laat door middel van de analyse van enkele gedichten
van Shrinivasi zien dat deze een nationale dichter is, hij overstijgt de gedachte van
het groepsgevoel. Suriname blijft voor hem, ondanks alle negatieve ontwikkelingen,
teleurstelling en ontgoocheling, een thuishaven. Suriname wordt door de poëzie van
Shrinivasi voor de lezer een Land met een hoofdletter.
Nog enkele opmerkingen. De artikelen over de Surinaamse en Antilliaanse literatuur
staan door elkaar, echter wel alfabetisch gerangschikt op auteur. Een begrijpelijke
keuze omdat alle bijdragen samenhangen. Maar soms ook onlogisch, twee artikelen
over de dichter Shrinivasi bijvoorbeeld, waar een aantal andere onderwerpen tussen
staan.
Behalve dat de bundel heel wat achtergrondinformatie biedt, geeft het ook
behoorlijk wat stof tot nadenken. En vergelijken! Als we bijvoorbeeld kijken naar
‘Rijsttafelen met Fabrès’, een artikel waarin Liesbeth Dolk, specialist op het gebied
van de Indische letteren, het werk van de Franse cartoonist Oscar Fabrès (1894-1960)
bespreekt, is het misschien mogelijk een link te leggen met Zuid-Afrika of Suriname
en de overeenkomsten of verschillen tussen de spotprenten bekijken, om op die
manier de maatschappelijke verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen
te evalueren. Voor Suriname kan de keuze dan op W.E.H. Winkels vallen, die in
1853 een manuscript ‘De Tooverlantaarn van Mr. Furet’ met afbeeldingen maakte.
In het artikel van Ena Jansen; ‘Krotoa alias Eva, Van VOC-document tot
stripfiguur’ schrijft ze over het zwarte meisje dat als tolk fungeerde voor Jan van
Riebeeck. Meteen dringt zich bij mij de vergelijking op met Van Sommelsdijck, van
wie gezegd wordt dat hij een indiaanse bijzit had, die de contacten met de locale
bevolking vereenvoudigde. Zo biedt de bundel heel wat mogelijkheden tot vergelijking
tussen de historie, de literatuur en cultuur van de koloniën in diverse windstreken.
‘Wandelen onder de palmen’ is een belangrijke bijdrage, in het algemeen voor de
literatuur en in het bijzonder voor de Surinamistiek.
Hilde Neus
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Okke ten Hove, Heinrich E. Helstone en Wim Hoogbergen, Surinaamse
Emancipatie 1863: Familienamen en plantages, Amsterdam en Utrecht:
Rozenberg Publishers, CLACS & IBS 2003. 175 p., ISBN 90-5170-777-0,
prijs €29,90.
Okke ten Hove, Wim Hoogbergen en Heinrich E. Helstone, Surinaamse
Emancipatie 1863 Paramaribo: Slaven en eigenaren, Amsterdam en
Utrecht: Rozenberg Publishers & CLACS & IBS, 2004. 443 p., ISBN
90-5170-822-X, prijs €34,90.
H.E. Lamur, Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven
in Suriname. Zoeken naar voorouders, Amsterdam: KIT Publishers 2004.
LXVIII + 1459 p., ISBN 90-6832-190-0, prijs €175,00.
Op 1 juli 1863 werden in Suriname circa 34.000 mensen collectief van slaaf vrije
ingezetenen. Keti koti fu tru: de slaventijd was van die datum af geschiedenis. Het
was bovendien het moment waarop een groot gedeelte van de oorspronkelijk
Surinaamse familienamen is ontstaan, een belangrijk stuk nationaal erfgoed. Die
namen zijn te vinden in het Emancipatieregister, waar de aspirant-burgers enkele
weken voor de dag van de Emancipatie met hun voornamen en hun toekomstige
achternaam werden ingeschreven. Deze unieke bron, enigszins door de tand des tijds
aangetast, wordt bewaard in het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Paramaribo.
Het bevat meer gegevens dan namen alleen. Ook de leeftijd (voor een gedeelte naar
gissing) van de geëmancipeerden is opgetekend alsmede de plaats waar zij werkten
of gevestigd waren (de stad of een plantage in één van de districten); vaak zijn
onderlinge familierelaties aangegeven, terwijl men in de registers soms ook
aantekeningen van later datum vindt over opgevolgde huwelijken en erkenningen
van kinderen door ouders. Er zijn over veel van de geëmancipeerden aanvullende
gegevens te vinden in andere archiefbronnen. Ook als het gaat om hun leven vóór
de Emancipatie, in weerwil van de clichématige opvatting dat er over slaven weinig
opgeschreven werd. Aan die uiteenlopende bronnen, die een tip van de sluier die
over de slaventijd hangt op kunnen lichten, besteedt Humphrey Lamur in zijn inleiding
(p. xlvii-xlviii, xxxi-xxxii) enige aandacht. Het meest complementair aan het
Emancipatieregister is echter een bestand dat een half jaar eerder (in november 1862)
is aangelegd en dat gevormd wordt door de zogenaamde borderellen van aangifte.
Dit waren lijsten waarop de slaveneigenaren, teneinde in aanmerking te komen
voor de ‘tegemoetkoming’ (het bedrag waarmee zij voor de onteigening die de
Emancipatie voor hen betekende gecompenseerd zouden worden) opgave deden van
de slaven die zij in eigendom hadden. Hierin vindt men van laatstgenoemden de
(voor)namen en verschillende andere gegevens, waaronder hun godsdienst en hun
ambacht of het soort werk dat zij verrichtten. De borderellen van aangifte zijn gevoegd
in per particuliere eigenaar of plantage aangelegde dossiers, die bewaard worden in
het archief van de Algemene Rekenkamer (in het Nationaal Archief in Den Haag),
terwijl er ook
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een duplicaat bewaard wordt in het Surinaamse Landsarchief.
In zowel de uitgave van Lamur als in de meerdelige nog te voltooien reeks van
Ten Hove, Hoogbergen en Helstone zijn de gegevens van individuen uit
Emancipatieregister en borderellen van aangifte aan elkaar gekoppeld. Dat daaraan
nogal wat haken en ogen zitten wordt overigens door de respectievelijke samenstellers
niet verhuld; de dilemma's zijn naar mijn smaak het meest open en systematisch
besproken door Lamur (p. xix-xxiv). Het resultaat dat zij hebben geboekt verdient
echter bewondering. Ik kan uit ervaring spreken als ik zeg dat hun publicaties al een
talrijk, gretig lezerspubliek gevonden hebben, met name onder mensen die zich bezig
houden met familiegeschiedenis. Maar ook voor wie onderzoek doet naar de bredere
sociale geschiedenis van Suriname bevatten deze uitgaven veel nuttige informatie
over de samenleving op een breukvlak van haar geschiedenis.
Het feit dat er nu vrijwel tegelijkertijd twee uitgaven verschijnen die grosso modo
hetzelfde te bieden hebben verdient natuurlijk geen navolging. Het is de gesel van
de Surinamistiek, waardoor de discipline nu en dan ontaardt in ‘Ruzienamistiek’ (de
woordspeling is oud en niet van mijzelf): het onvermogen of de onwil om collegiaal
samen te werken. Aan de andere kant is het zo dat de uitgaven zich op een aantal
punten van elkaar onderscheiden, zodat beiden de moeite van het raadplegen waard
kunnen zijn. Zo vermelden Ten Hove c.s. de religie van de geëmancipeerden, Lamur
niet. Gegeven het feit dat de informatie hier van de slaveneigenaren afkomstig is,
lijken de borderellen voor dit kenmerk natuurlijk ook niet de beste bron. Kerkelijke
archieven zijn te prefereren, al schijnen Ten Hove c.s. in het specifieke geval van de
Evangelische Broedergemeente (EBG) het tegendeel te geloven (2004: 53). Lamur
heeft veel meer werk gemaakt van de aantekeningen van later datum betreffende
huwelijk en erkenning, en Ten Hove c.s. hebben zich gespecialiseerd in het
verzamelen van persoonsgegevens van de slaveneigenaren. Daarnaast onderscheiden
de uitgaven zich vooral van elkaar door de inleidingen.
In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Persoonlijk vind ik een inleiding als
die van Lamur, qua omvang en inhoud, beter passen bij uitgaven van dergelijk karakter
dan de inleiding waarop Ten Hove c.s. de lezer vergasten. Lamur beperkt zich er
hoofdzakelijk toe uit te leggen hoe het gepubliceerde databestand is samengesteld
en opgebouwd, wat de beperkingen van de gebruikte bronnen zijn en doet voorts
suggesties voor verder onderzoek. Dat lijkt mij correct. Hoogstens zou je kunnen
zeggen dat zijn inleiding wat overbodige verontwaardiging bevat, met name waar
hij de bronnen, of degenen die ze hebben geproduceerd, een selectieve weergave van
de werkelijkheid verwijt (p. xxxi-xxxv en xlv). Zij zouden, door relaties tussen vaders
en kinderen onvermeld te laten, bijgedragen hebben aan de mythe van de absente
vader. Het Emancipatieregister volgt echter de bij de bevolkingsregistratie gangbare
praktijk: de vader wordt alleen in relatie tot zijn kind vermeld in geval het kind uit
een huwelijk is geboren of later is erkend. Bronnen hebben altijd hun beperkingen.
Dat zijn facts of life voor de historicus. Bronnenkritiek is dan

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 24

392
ook een zakelijke, routinematige exercitie: vaststellen wat een bron ons, gegeven
haar aard, wel kan vertellen en wat persé niet en waarvoor we dus op zoek moeten
naar andere bronnen.
De inleidingen van de uitgave van Ten Hove, Hoogbergen en Helstone tellen nu
al, lopende de reeks, zo'n 150 pagina's. Wat mij betreft had dit heel wat minder
gekund. Er wordt veel overhoop gehaald, maar niet alles is relevant, het is niet altijd
even efficiënt gepresenteerd en ik heb bovendien navenant veel fouten en slordigheden
aangestreept. Zo staan er op p. 49 van het deel over Paramaribo maar liefst drie
passages die moeilijk in overeenstemming te brengen zijn met wat in het eerdere
deel is beweerd, over ‘van’-namen na 1832, over de duiding van anagrammen en
over het tijdstip waarop in 1863 de namen werden geregistreerd (vgl. 2003: 56 n.
20, 37, 44, 11).
Vaak gaat het om kleinigheden. ‘Freemangron’ (sic) bijvoorbeeld was onderdeel
van de stadsuitbreiding van rond 1770 en lag dus, anders dan op p. 23 van het deel
over Paramaribo wordt beweerd, nimmer buiten de stad. De naam Von Rieben is
niet in 1808 ontstaan (2004: 61) maar Suriname binnengekomen met een wel degelijk
adellijke Duitser, George Ferdinand Ernst Baron von Rieben, die de naam overdroeg
op zijn nageslacht van gemengd bloed; de slaveneigenaresse uit 1863 was een in
1784 geboren dochter van hem en de mulattin Isabella van Van Hout. De naam Van
de(r) Lande kwam al in Suriname voor in de eerste helft van de 18de eeuw en
behoorde oorspronkelijk toe aan een blanke familie. Een telg uit dit Surinaamse
geslacht, Jasper van der Lande, was in 1795 kapitein in de Amsterdamse gewapende
burgermacht. Dat de naam in het door ten Hove c.s. aangehaalde geval (2004: 75)
verwijst naar het gouvernement als voormalige eigenaar kan dus in ieder geval niet
zonder meer aangenomen worden.
Men kan dit alles als muggenzifterij beschouwen, maar in een publicatie als de
onderhavige staat het streven naar juistheid van vermelde persoonsgegevens immers
centraal. Dan moet men voorzichtiger zijn in zijn gevolgtrekkingen. Het is tussen
twee haakjes ook niet waar dat Jan Wicherides, de natuurlijke zoon van gouverneur
Wichers, ooit gemanumitteerd is en al helemaal niet dat ik dat in een artikel uit 1998
beweerd zou hebben (2004: 31). In een artikel uit 2003 heb ik integendeel geschreven
dat Wicherides' moeder reeds een vrijgeborene was, maar aan dat artikel hebben de
samenstellers geen aandacht geschonken.
Overigens is frappant genoeg ook niet altijd recht gedaan aan eigen eerder elders
gepubliceerde inzichten. Zo wordt het in het eerste deel (2003: 78) opmerkelijk
genoemd dat mensen zich kort voor de Emancipatie nog (tegen betaling) lieten
manumitteren. De logica achter dit verschijnsel is echter door Okke ten Hove en
Frank Dragtenstein al in 1997, in de inleiding van hun boek over de manumissies
tussen 1832 en 1863, uitgelegd. Ook wordt in deze uitgave herhaaldelijk beweerd
(2003: 47; 2004: 49) dat het na 1832 aan nieuw-gemanumitteerden verboden was
om een familienaam aan te nemen die in Suriname reeds bestond. Dat is bepaald
misleidend. Er zijn immers in
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deze periode legio verzoeken gedaan om aan een te manumitteren persoon juist zo'n
reeds bestaande naam toe te kennen en als niemand van de dragers van die naam
bezwaar aantekende werden die verzoeken doorgaans ingewilligd. Wat door Okke
ten Hove in een samen met Peggy Plet geschreven artikel uit 2003 ook is opgemerkt.
Karakteristiek, zij het in wat extreme vorm, voor de onevenwichtigheden in de
inleidingen van Ten Hove c.s. vind ik de paragraaf getiteld ‘trouwen met een
gemanumitteerde’ (2004: 80). Daar wordt van alles ter sprake gebracht, maar weinig
tot niets gezegd over huwelijken met gemanumitteerden; daargelaten een gratuite,
in zijn algemeenheid zonder meer onjuiste opmerking over de sociale acceptatie van
huwelijken tussen blanken en mulattinnen. Het geheel loopt tenslotte uit op de op
zich zelf heel lucide en belangrijke opmerking, dat het feit dat er zoveel slaven in
Suriname eigendom waren van onverdeelde boedels te maken moet hebben gehad
met het verbod slavenmoeders van hun kinderen te scheiden.
Daar nu heeft de lezer wat aan. Dat geldt ook voor de zeer heldere en gedegen
wijze waarop de verschillende etappes vanaf het indienen van de borderellen in
november 1862 tot en met de inschrijving in het Emancipatieregister in mei/juni
1863 zijn besproken (zelfs twee maal: 2003: 9-12, 21-44; 2004: 34-43); hierdoor
wordt goed duidelijk hoe de gebruikte bronnen zich tot elkaar verhouden. Ook de
aandacht die aan het intrigerende verschijnsel van de piki nyan, de ‘slaven zonder
meester’, wordt besteed (2003: 12-13; 2004: 44, 57-60) is een bonus. Met name het
geval van Elisabeth, wier meesteres ‘Anna van Roepel, geboren Vontan’ haar de
vrijheid geschonken had zonder haar formeel te manumitteren, zet mij aan het denken.
De meesteres moet wel Anna Roepel geboren Fontane zijn geweest en die was al in
1820 overleden. Was Elisabeth sedertdien voor een vrije aangezien en had zij als
zodanig haar belastingen betaald of heeft zij wellicht ruim 40 jaar voor de overheid
niet bestaan, als vrije noch als slaaf? Maar was er wel een goede reden om in juni
1863 alsnog uit de kast te komen? Zullen er met anderen in haar positie geweest zijn
die ervoor gepast hebben in 1863 hun autonomie op te geven door zich te laten
registeren, terwijl de slavernij toch afgeschaft was? Het is een prikkelende gedachte.
Jean Jacques Vrij

Ellen de Vries, Suriname na de Binnenlandse Oorlog. Amsterdam: KIT
Publishers 2005. ISBN 90 6832 4993, 200 pp., prijs €17,50.
De Binnenlandse Oorlog (1986-1992) heeft een enorm stempel gedrukt op de
Surinaamse samenleving. Het Binnenland heeft er het meest onder geleden, maar
ook Paramaribo en een aantal districten hebben de effecten gevoeld. Ellen de Vries
doet een zeer nuttige en overzichtelijke eerste poging om de
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gevolgen van de oorlog zichtbaar te maken. Volgens de titel van het boek gaat het
vooral om de gevolgen van de oorlog, maar de schrijfster laat de personages voldoende
terugblikken naar de oorlog zelf, zodat de lezer een redelijk beeld van deze donkere
bladzijde in de Surinaamse geschiedenis krijgt.
De eerste vier hoofdstukken gaan over de vechtersbazen en hoe het hen daarna
vergaan is. Eerst verschijnt Ronnie Brunswijk, de leider van het Jungle Commando
(JC) ten tonele, direct gevolgd door het Surinaams verzet in Nederland en de claim
dat het Jungle Commando zich inzette voor een terugkeer van de democratie. De
Surinaamse samenleving blijkt echter ondankbaar, want vele ex-Jungle Commandos
(het waren vooral Marrons) leiden een vrij armoedig bestaan. Ook de soldaten die
tijdens de oorlog hebben gediend, worden niet gewaardeerd; hun nazorg was zeer
beperkt; en een aantal zijn zwervers en drugsverslaafden geworden. Een groep latere
vechtersbazen, de Tucayana Amazones (vooral Inheemsen) verschijnt in een veel
later hoofdstuk op het toneel. Zij waren bang dat de Inheemsen overheerst zouden
worden door de Marrons en eisten een plaats op bij de vredesbesprekingen, waarbij
zij de grondenrechten als issue inbrachten. Op de achtergrond lijkt het leger deze
groep te hebben aangezet tot rebellie.
In de middelste vier hoofdstukken wordt het accent verlegd naar de
burgerslachtoffers met name de vluchtelingen. Hun vlucht naar Frans Guyana, verblijf
in de kampen daar, en hun terugkeer naar Suriname worden beschreven. Moiwana,
waar eenheden van het leger circa veertig burgers vermoordden, komt uitgebreid aan
de orde. Toen het boek uitkwam was deze zaak nog in behandeling bij het
Inter-Amerika ans Gerechtshof voor de Mensenrechten. In augustus 2005 heeft dit
gerechtshof de Staat Suriname veroordeeld tot compensatie van de nabestaanden en
andere te nemen maatregelen. Een deel van de vluchtelingen kwam in Paramaribo
terecht, vaak in krotjes en kraakwoningen. De situatie van de vluchtelingen uit het
dorp Pokigron, dat door het Jungle Commando was vernietigd, is aanleiding voor
het bespreken van het sociaal woningbouwbeleid. Pokigron is herbouwd, maar velen
willen niet meer terug. Een aantal vluchtelingen dan wel hun kinderen zijn - zoals
de beruchte Sampi - in het criminele circuit terecht gekomen. Vaak zijn ontwrichte
gezinnen, gebrek aan onderwijskansen en de moeilijke sociaal-economische situatie
van de vluchtelingen hier debet aan. Die situatie wordt in de volgende drie
hoofdstukken behandeld. De oorlog heeft grote gaten in de gezondheidszorg en vooral
het onderwijs geslagen. De trage wederopbouw geeft aan hoe weinig prioriteit het
binnenland in het overheidsbeleid genoot, want er was genoeg geld, maar er waren
te weinig plannen. De gezondheidszorg en het onderwijs staan nog steeds op een
lager peil dan voor de oorlog. De heropleving van de goudsector tijdens de oorlog
wordt uitvoerig beschreven. De grondenrechten van de binnenlandbewoners, staan
vaker op gespannen voet met uitgegeven concessiegebied aan multinationals, hetgeen
goed in het vizier wordt gebracht.
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In ‘Hoe verder?’ en in het ‘Slotwoord’ probeert de schrijfster wat
toekomst-perspectieven aan te reiken. Erg ver komt ze daar niet mee, want er blijkt
gewoon nog te weinig nagedacht te zijn over de potenties en concrete plannen voor
het binnenland. Toch zou de ontwikkeling rond het ecotoerisme de schrijfster moeten
zijn opgevallen, omdat veel dorpen daar zelf actief aan meedoen. Voor wie de periode
van de Binnenlandse Oorlog heeft meegemaakt staat er weinig nieuws in het boek.
De verdienste van Ellen de Vries is dat zij een aantal zaken op een rij zet en deze
probeert te systematiseren. Het is echter nog lang geen geschiedenis van de
Binnenlandse Oorlog, want daarvoor zijn de feiten en beschrijvingen te
fragmentarisch. Zo worden de vliegtuigkapingen door het JC niet genoemd, terwijl
deze gezorgd hebben voor het de facto isolement van het binnenland. Hierdoor zijn
onnodige burgerslachtoffers gevallen, omdat die niet naar de hospitalen konden
worden vervoerd. Ook ontbreekt de zeer overzichtelijke studie uit 1996 van de
Surinaamse Zendings Vliegdienst over het onderwijs, gezondheidszorg,
nutsvoorzieningen, bestuur, en dergelijke in circa vijftig dorpen langs de
Boven-Surinamerivier.
Jammer dat Bouterse, Wijdenbosch en Venetiaan geen interviews hebben willen
afstaan. De schrijfster zou echter ex-president Shankar hebben kunnen interviewen,
onder wiens supervisie een deel van de vredesonderhandelingen heeft plaatsgevonden.
Er is ook geen analyse van etnische politiekvoering en verhoudingen, waaruit duidelijk
zou worden waarom het Jungle Commando geen ondersteuning kreeg vanuit het
politieke centrum van de samenleving. De grootste tekortkoming van het boek is dat
de internationaal politieke context waarbinnen de oorlog plaatsvond nauwelijks wordt
beschreven. Alleen het Surinaams verzet in Nederland komt aan het woord. De rol
van de Fransen tijdens de oorlog, en het alternatieve scenario dat zij de grote
facilitators van de oorlog waren, vanwege angst voor mogelijke Libische aanvallen
vanuit Suriname op de raketbasis Kourou, wordt niet eens genoemd. Ook ontbreken
de Brazilianen die het leger instructies gaven hoe zij een guerillaoorlog moesten
aanpakken. Er wordt ook niets gezegd over allerlei andere pogingen om de democratie
te doen terugkeren zoals bijvoorbeeld de inzet vanuit de ACS-EEG Paritaire
Vergadering. In mijn boek Suriname het steentje in de Nederlandse schoen (1994)
beschrijf ik deze pogingen uitvoerig. De Binnenlandse Oorlog heeft het
democratiseringsproces juist vertraagd. Het beste bewijs hiervoor levert de schrijfster
zelf. Zij laat immers zien dat door het Jungle Commando geen enkele poging gedaan
werd om op lokaal niveau enige democratie of ontwikkeling te brengen. Integendeel
beschrijft ze hoe radio's uit poliklinieken werden meegenomen en schoolbanken tot
brandhout werden omgetoverd, terwijl de bevolking geen inspraak had. Dit ondergraaft
elke claim dat er een democratische ideologie aan de strijd ten grondslag lag.
Marten Schalkwijk
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Diana Blok (photography) & Annette de Vries (text), Possible Paradise;
A Visit to Surinam. Met een voorwoord van J.Th. Hoekema, Engelse
vertaling Karen Johnson, Den Haag & Paramaribo: Ministerie van
Buitenlandse Zaken & FAPK Suriname, 2003. Ongepagineerd, geen ISBN,
prijs €15,00 excl. portokosten. Te bestellen bij de fotografe, e-mail
dhyana@xs4all.nl.
Suriname heeft in de loop van de tijd bijzonder werk weten te ontlokken aan
topfotografen als Carel Blazer, Willem Diepraam, Michel Szulc-Krzyzanowski en
recent Laura en Hans Samson-Rous. De fotoboeken waarin dat werk werd
gepubliceerd genereerden meestal aardig wat publiciteit, maar dat is merkwaardig
genoeg niet het geval geweest met Possible Paradsie; A Visit to Surinam van Diana
Blok. De in Montevideo, uit een Argentijnse moeder en een joodse
Nederlands-Russische vader geboren Diana Blok (1952) houdt zich met haar fotografie
niettemin moeiteloos staande tussen de genoemden. Wie haar eerdere fotoboeken
kende, zoals het aan de Nederlandse Antillen gewijde Ay Dios (2001) met tekst van
Jan Brokken, zal dat niet verbazen. De Mondriaan Stichting maakte het mogelijk dat
Blok in 2003 naar Suriname kon vertrekken voor het maken van fotoimpressies van
het grote festival Carifesta. Begeleid door een soms nogal hinderlijke machofiguur
schoot zij film na film vol van een festival dat getekend werd door chaotische
organisatie en dat daarbovenop nog geteisterd werd door stroomuitval. Maar het
festivalgewemel begon haar op den duur toch te vervelen, en de stad en de mensen
trokken haar camera naar zich toe. Blok kreeg bovendien de kans een goudmijn in
de buurt van het stuwmeer te bezoeken. In een tachtigtal kleurenfoto's legt zij in
Possible Paradise getuigenis af van de weken die zij in Suriname doorbracht. Annette
de Vries, schrijfster van de roman Scheurbuik (2002), tekende voor de begeleidende
tekst in het Engels en het Nederlands. Maar die tekst is eerst en vooral een
journalistieke optekening in de ik-vorm van de impressies van Diana Blok, het is
geen dialoog tussen De Vries en Blok. De tekst begint met de zin: ‘Op de dag dat
het festival werd geopend, landde ik tegen zonsondergang op het piepkleine Johan
Adolf Pengel vliegveld.’ Dat is een nogal merkwaardige opening, want zo piepklein
is ‘Zanderij’ niet, zeker niet kleiner dan bijvoorbeeld het vliegveld van Rotterdam
of Eindhoven, en heel wat groter dan de veldjes waar ik in Zuid-Amerika ben geweest
en die in vergelijking met het Pengel-vliegveld speldenknoppen waren. Effect van
die opening is dat je als lezer direct belandt in een tekst van een buitenstaander. Dat
blijft eigenlijk ook zo. Veel van de observaties zijn oppervlakkig en al honderd keer
in andere boeken terug te vinden: de hutjes langs de weg naar Paramaribo, de
hoofdstad met zo weinig hoogbouw, de bevolkingsgroepen die toch zo vredig
samenleven enz. enz. Doordat het kijken vaak niet wordt ‘gedwarsboomd’ door
kennis van zaken worden er opmerkelijke dingen gezegd. Dat een schilderij van
Ruisdael (gerestaureerd tijdens Carifesta) niets met Suriname te maken heeft, zou
iemand die de iconografie van Suriname kent niet zo gauw zeggen. En je kunt je
afvragen of de vorm van de Nederlandse ambassade ‘na
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drie eeuwen koloniale geschiedenis’ nog altijd even schokkend is, als je ook weet
dat een Surinaamse architect het gebouw ontwierp (uitzonderingsgewijs is de foto
van het gebouw trouwens niet erg bijzonder en komt niet uit boven het niveau van
stockmateriaal bij fotopersbureaus). Tegelijkertijd ontwaart de onbevangen blik ook
weer dingen die misschien zo voor de hand liggen, dat andere observatoren ze niet
opmerken. Dat president Venetiaan zich zonder bodyguards door het leven kan
bewegen. Dat het zonder enige terughoudendheid willen meegeven van overvracht
voor familieleden getuigt van ‘de gebruikersmentaliteit die je veel in Latijns-Amerika
tegenkomt’. Of dat de kampen van goudzoekers armzalig zijn, maar wel comfortabel
zijn wanneer er een Koreaanse mijnbouwer bij betrokken is.
Na die als een elastiek op en neer springende openingstekst geven de foto's (waarbij
geen toelichting meer staat) een buitengewoon indringend beeld van Suriname. Er
staan enkele mooie platen in van objecten (zoals die van de afbladderende koloniale
gebouwen van het bisdom aan de Gravenstraat), maar Diana Blok is toch eerst en
vooral een observator van mensen. Er zijn natuurlijk verschillende prenten van
Surinamers in hun mooiste feestkledij of in folkloristische dracht, maar het zijn vooral
de platen van mensen in ongedwongen poses die indruk maken. Een slapende
grijsaard, een adolescent met vlechtjes, een goudberingde sigarenroker met mobieltje
en Coca Cola-beker, een magere hand met verfspatten van een schilder die zijn hoed
vasthoudt. Opmerkelijk is vooral dat foto's die niet haarscherp zijn of waar juist het
gelaat vanaf is gesneden toch enorm kunnen spreken. Diana Blok constateert zelf
met enige verbazing die merkwaardige paradox van de fotograaf: de camera scheidt
haarzelf als fotografe van haar onderwerp, en tegelijkertijd krijgt zij door die camera
contact met allerlei mensen en gebeurtenissen die anders misschien ontoegankelijk
zouden zijn gebleven. Het resultaat is buitengewoon dóórdringende fotografie.
Michiel van Kempen
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Onderzoek en debat
Wat Surinamers over taal denken?
Michiel van Kempen
Het bureau Trendbox heeft voor de Taalunie in mei en juni 2005 een onderzoek
uitgevoerd naar wat Nederlanders, Vlamingen en Surinamers over taal vinden, en
dat heeft geleid tot opmerkelijke vaststellingen. De resultaten van het onderzoek zijn
in bewerkte vorm verschenen in een speciale uitgave van Taalpeil (ook gemakkelijk
op het internet te vinden en te downloaden). In totaal werden 1139 vragenlijsten
ingevuld: 582 in Nederland, 304 in Vlaanderen en 253 in Suriname. De ondervraagden
in Nederland werden geselecteerd uit Het Nationale Panel, een bestand van 40.000
personen waarover Trendbox voor haar enquêtes beschikt; in Vlaanderen stond een
‘gecontroleerd panel van consumenten’ ter beschikking, terwijl in Suriname het
veldwerk face-to-face werd uitgevoerd, waarbij de respondenten in hun eigen woning
de lijsten met 50 vragen invulden. Op advies van de onderzoekers - wie dat waren
wordt nergens vermeld - werd het veldwerk enkel uitgevoerd in de dichtstbevolkte
regio's: Paramaribo en Wanica. Aangenomen mag worden dat vooral praktische
redenen daarbij een rol hebben gespeeld: enquêteren in Moengo, Totness of Afobaka
vraagt nu eenmaal veel meer inspanning. Consequentie van die werkwijze is wel dat
Surinames tweede grootste stad en onderwijskern Nieuw-Nickerie buiten het
onderzoek is gevallen. Andere belangrijke consequentie: juist de districten waar
andere talen dan het Nederlands dominant zijn, vallen buiten het gezichtsveld van
de onderzoekers.
Dat het hele onderzoek sterk gedacht is vanuit de predominantie van de Nederlandse
taal en weinig objectieve data naar boven brengt over de linguïstische context van
Suriname, blijkt al direct uit de algemene inleiding. Daar worden de ‘allochtone
minderheidstalen’ van Nederland genoemd. Het Turks met zijn 192.000 sprekers
staat bovenaan het rijtje, het Papiamentu met 80.000 sprekers valt in de middenmoot
en het Sranan met 7000 sprekers bungelt helemaal onderaan. Maar volgens welk
criterium heeft zo'n telling plaatsgevonden? Gaat het om mensen die (bijna) uitsluitend
die taal spreken en helemaal niets anders? Want als het gaat om het daadwerkelijk
actieve gebruik van het Sranan, dan is de groep van 7000 veel en veel groter. Zeer
veel Surinamers gebruiken het Sranan samen met het Nederlands, variërend van een
eenvoudige Alida Neslo-kreet als ‘Hé fa?’ tot complete conversaties.
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Veel van mijn Surinaamse vrienden wisselen zowel in gesprekken als in e-mails
Nederlands en Sranan af, en wie wel eens verkeert in de Surinaamse gemeenschap
in Den Haag hoort hoe men daar bijna van de ene zin op de andere overspringt van
het Nederlands naar het Sarnami en het Sranan. Die code-switching is geen zeldzaam
verschijnsel en zeker geen echt Surinaams verschijnsel: in enorm veel landen in de
wereld gebruiken mensen meer dan één taal. De Taalunie verdisconteert die
taalwerkelijkheid niet in haar onderzoek. Het feit alleen al dat alle vragen in het
Nederlands gesteld werden, impliceert dat op voorhand Surinamers die die taal niet
machtig zijn, nooit in het onderzoek kunnen worden meegeteld.
Dat leidt dan al direct tot een hoogst dubieus eerste onderzoeksresultaat bij de
vraag naar hoe trots men is op het Nederlands. Volgens de enquête geeft 62% van
de Surinamers aan dat het Nederlands hun moedertaal is, tegen 20% die zegt het
Sranan als moedertaal te beschouwen. Ik geloof daar geen barst van. Hier wreekt
zich volgens mij de beperkte actieradius van het onderzoek: het is evident dat het
Nederlands in Paramaribo en Wanica een sterkere positie heeft dan in, zeg Coronie.
Je weet ook niet hoeveel mensen die met veel moeite het Nederlands onder de knie
hebben gekregen en die taal vaker zijn gaan spreken dan hun moedertaal, nu uit trots
tegenover de onderzoeker zeggen dat het Nederlands ook hun moedertaal is. Er zou
een heel ander resultaat uit de bus zijn gekomen, wanneer de vraag had geluid: welke
talen heeft u thuis overwegend gehoord gedurende de eerste vijf jaren van uw leven?
Dan zou daar Nederlands wel bij geweest zijn, maar zouden ook andere talen zijn
genoemd. Mijn twijfels of de geënquêteerden wel wisten wat een ‘moedertaal’ is,
zie ik ook sterker worden in het vervolg: 85% geeft aan trots te zijn op zijn moedertaal,
zij het dat onder de mensen die het Sranan als moedertaal hebben die trots sterker
is. Maar waarom zijn Surinamers nu trots op hun moedertaal? Omdat het nu eenmaal
de taal is waarmee men is opgegroeid, en: ‘Omdat het de taal is waarin ik mij het
beste kan uitdrukken, met een grote woordenschat en veel nuances.’ Juist deze laatste
omschrijving wijst erop dat als het om volwassenen gaat, het Nederlands hoog
gewaardeerd wordt. Dat is namelijk de taal waarin de mensen al in de schoolbanken
geleerd hebben een complexe werkelijkheid uit te drukken. Het Sranan noch een van
de andere volkstalen heeft in het schoolcurriculum een plaats gekregen, en die talen
kunnen dus ook moeilijk de status verwerven van een taal waarmee volwassenen
hun leefwereld - het hoger onderwijs, de rechtsspraak, het handelsleven, het bestuur
- te lijf gaan en de sociale ladder beklimmen, genuanceerd en met een grote
woordenschat.
Wat het onderzoek wel laat zien is dat de positie van het Nederlands geconsolideerd
en zelfs versterkt is. Zelfs als het cijfer van 62% zwaar overtrokken zou zijn, dan
blijft staan dat het aantal mensen dat het Nederlands als moedertaal heeft mede onder
invloed van de groei van de verstedelijkte agglomeratie Paramaribo is toegenomen.
Dit staat haaks op de mening van taalkundige drs. Hein Eersel die in een interview
van begin 2005 als zijn mening te kennen
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gaf dat het Nederlands ‘in de naaste toekomst [...] als officiële taal uit Suriname zal
zijn verdwenen en dat er daarvoor in de plaats het Sranantongo zal komen met Engels
als sterke tweede taal of het Engels met het Sranantongo als sterkste tweede taal.’
(Tuinfort 2005) Eersel meent dat die ontwikkeling door de integratie in Caricom
bevorderd zal worden en ‘vanwege het feit dat de volgende generaties Surinamers
steeds minder affiniteit met het Nederlands zullen blijken te hebben.’ Ik zou niet
weten hoe je zoiets nu al zou kunnen inschatten. Wel kan vastgesteld worden dat al
vele jaren geleden - begin jaren '80, maar ook al veel vroeger - vergelijkbare geluiden
gehoord konden worden: dat het Engels en het Sranan terrein zouden winnen op het
Nederlands. Maar het tegenovergestelde bleek uit te komen: de status van bijvoorbeeld
het Sranan verbeterde wel (het wordt nu soms in de Assemblee gesproken), maar het
Nederlands won terrein. De taalsociologische werkelijkheid is nu eenmaal altijd
weerbarstig. Zelfs wanneer het Sranan en de andere Surinaamse volkstalen stevig
verankerd zouden zijn in het onderwijs, zou een voorspelling over de ontwikkeling
van de taalsituatie een hachelijke zaak blijven, omdat er tal van factoren zijn die de
taalsituatie mee bepalen. Wat verwachten de mensen in Suriname van de
taalontwikkeling? Eén op de drie respondenten verwacht dat het Engels in de toekomst
de voertaal zal worden, 40% betreurt dat, 40% betreurt dat niet. Verschrikkelijk
gehecht aan het Nederlands lijken de Surinamers niet te zijn, maar er zijn in het
Taalunie-onderzoek wél weer meer Surinamers dan Nederlanders en Vlamingen die
méér Nederlandstalige websites zouden willen.
Uiteraard wil ik hier niet alle resultaten van de enquête overnemen, maar ik kijk
nog wel even naar wat de Surinaamse respondenten over literatuur te melden hadden.
Zes op de tien kon geen enkele naam van een Nederlandse schrijver noemen, 96%
kon spontaan niet op de naam van een Vlaamse schrijver komen. Met de kennis van
de Surinaamse literatuur onder Nederlanders en Vlamingen is het nog beroerder
gesteld: slechts een enkele Nederlander of Vlaming wist de naam van een Surinaams
auteur te noemen. Blijkbaar is dus ook een veelverkopend auteur als Cynthia Mc
Leod iemand die buiten Suriname-kringen geen bekendheid heeft verworven. Werk
aan de winkel dus. Weinig verrassend waren de namen die de Surinamers noemden:
40% noemde Cynthia Mc Leod, 21% Gerrit Barron (vergelijk de resultaten van een
onderzoek naar het leesgedrag in Suriname - Van Kempen 2004). De ondervraagde
Surinamers lezen meer dan de Vlamingen: gemiddeld veertien boeken per jaar, tegen
de Vlamingen ruim tien. Maar de vraag is of de onderzoekers wel verdisconteerd
hebben dat veel Surinamers onder ‘boek’ ook een tijdschrift verstaan. En ook hier:
ik had wel graag willen weten hoeveel boeken het filiaal van boekhandel Vaco te
Kawemhakan verkoopt en hoeveel boeken de bibliobus van Drietabbetje uitleent.
Op de vraag of de overheid het lezen moest stimuleren antwoordde maar liefst
78% van de Surinamers ‘ja’ en nog eens 14% ‘misschien, hangt er vanaf’. Of hiervan
een signaal uitgaat in de richting van de overheid is sterk de vraag.
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Wie kan zich heugen wanneer voor het laatst een lid van de Assemblee vragen heeft
gesteld over het stimuleren van het lezen onder de Surinamers - in het Nederlands
of het Sranan?
Het heeft er veel van weg dat de Taalunie met dit onderzoek heeft aangestuurd op
een cijfermatige rechtvaardiging van haar activiteit in Suriname: kijk toch eens 62%
van de Surinamers heeft het Nederlands als moedertaal en wil meer met die taal doen,
wij kunnen aan de slag! Als dat inderdaad de intentie van de Taalunie is geweest,
dan haalt de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd de geloofwaardigheid toch
minstens voor een deel onderuit. Die rechtvaardiging heeft de Taalunie overigens in
het geheel niet nodig, want Suriname is op eigen verzoek tot de Taalunie als derde
lid toegetreden. Toch zou het van realiteitszin getuigen wanneer men in de burelen
aan het Haagse Lange Voorhout niet vergeet dat de president die nu de Taalunie
heeft binnengehaald, indertijd de minister was die de Sticusa het land uitschopte.
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Wereldoorlog in De West en onbekende literatuur
William L. Man A Hing
Voor de tentoonstelling Wereldoorlog in De West; Suriname, de Nederlandse Antillen
en Aruba, 1940-1945, georganiseerd door het Verzetsmuseum Amsterdam in 2004,
is een begeleidend boekje samengesteld door museum-directeur Liesbeth van der
Horst. Zij schrijft in het voorwoord: ‘Toen het museum zich in 2002 op het onderwerp
ging richten, was er nog weinig onderzoek naar gedaan. Voor de totstandkoming van
de tentoonstelling en het boek heeft het museum - in beperkte tijd - veel nieuw
onderzoek moeten verrichten’ (p. 7). De literatuurlijst achterin telt vijf bladzijden
(pp. 149-153). Naast publicaties die specifiek betrekking hebben op de behandelde
periode zijn er ook een aantal te vinden van algemeen historische aard over Suriname.
Opmerkelijk is dat het themanummer van de Oso (1995: 14-2) over de Tweede
Wereldoorlog niet genoemd wordt, noch de bijdragen die daarin verschenen, terwijl
deze toch zijn opgenomen in de bibliografie van Suriname (1997) van het KITLV,
samengesteld door Irene Rolfes. Overigens worden in
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de Subject Index van deze bibliografie op pagina 426 onder World War II als subgroep
van History, met inbegrip van de hierboven aangehaalde titels, in totaal twintig
artikelen over het onderwerp vermeld. Daarvan zijn niet meer dan drie in de
literatuurlijst terug te vinden.
Op de pagina's 17-19 wordt een beschrijving gegeven van het Duitse vrachtschip
Goslar en zijn ondergang, waarin de nog altijd rondhangende geruchten over de
betrokkenheid dan wel de medeverantwoordelijkheid van de toenmalige commissaris
van politie J.A. van Beek, weer wordt aangehaald. In dit verband wordt door de
auteur van de catalogus het bestaan van een officieel onderzoek genoemd dat geen
bewijs zou hebben opgeleverd voor ‘van Beeks medeverantwoordelijkheid voor de
ondergang van de Goslar’. De vindplaats van het onderzoek en zijn rapport staan
helaas niet in de literatuurlijst. Dat is de bijdrage uit 1989 van Evert van Laar en
William L. Man A Hing in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 8 (1): 67-78: ‘De
roemloze ondergang van de ‘Goslar’. Opvallend is ook dat wel twee artikelen uit het
dagblad Het Parool over de executie van Chinese zeelieden zijn opgenomen in de
literatuurlijst, maar niet de studies waarop ze gebaseerd zijn: Junnes Sint Jago, 2000,
De tragedie van 20 april 1942; Arbeidsconflict Chinese zeelieden en CSM mondt uit
in bloedbad. Curaçao. ISBN 99904-0360-0) en Junnes Sint Jago 2000, Etat-major
achter prikkeldraad. Curaçao. ISBN 99904-0-359-7). Aankomende Surinamisten
klagen bij het begin van hun onderzoek vaak over het ontbreken van literatuur (met
name handboeken) en publicaties over ‘hun’ onderwerp. In de praktijk blijkt dat men
niet langer wil kijken dan zijn neus lang is en niet de moeite wil doen meer spitwerk
te verrichten. Het gevolg is dat in menig geval ‘ontdekkingen worden gedaan die
allang bekend zijn.

Tewerkstelling Javaanse contractarbeiders aan het begin van het
contractarbeid
Paul P. Mangoenkarso
In de periode van 9 augustus 1894 tot 13 december 1939 werden in Suriname in
totaal 32.965 Javaanse contractarbeiders mannen (19.088), vrouwen (12.408) en
kinderen (1.460) aangevoerd. Bij het Nationaal Archief zijn gegevens over deze
immigranten te vinden in de Javaanse Historische Database Suriname:
www.nationaalarchief.nl/suriname/base_java/introductie.html. Van de 32.965
contractarbeiders zijn in deze database van 30.884 contractarbeiders de gegevens
opgenomen. Uit deze gegevens blijkt dat de ruime meerderheid (bijna een kwart)
van de Javaanse contractarbeiders na hun aankomst te werk werden gesteld op de
plantages Mariënburg en Zoelen. Iets meer dan een tiende deel op de plantages
Waterloo, Nursey en Hazard in het district Nickerie. De plantage Alliance moet het
doen met ongeveer zeven procent van de Javaanse immigranten. Ik heb alle plantages
waar Javanen te werk werden gesteld in onderstaande tabel opgenomen.
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1

Plantage Geslacht
Man
%
Mariënburg 4513
23,9
en
Zoelen

Vrouw
2844

%
23,7

Totaal
Totaal
7357

%
23,8

2

Waterloo, 1910
Nursey
en
Hazard

10,1

1192

9,9

3102

10,0

3

Alliance 1340

7,1

796

6,6

2136

6,9

4

Rust en
Werk

849

4,5

552

4,6

1401

4,5

5

Slootwijk 618

3,3

400

3,3

1020

3,3

6

Peperpot 482

2,6

362

3

844

2,7

7

Voorburg 492

2,6

351

2,9

843

2,7

8

Sorgvliet 509

2,7

311

2,6

820

2,7

9

Jagtlust. 466

2,5

327

2,7

793

2,6

10

Dordrecht 416

2,2

221

1,8

637

2,1

11

Wederzorg 383

2

254

2,1

637

2,1

12

Domburg 263

1,4

230

1,9

493

1,6

13

Geyersvlijt 250

1,3

181

1,5

431

1,4

14

Mon
Tresor

239

1,3

127

1,1

366

1,2

15

Catharina 212
Sophia

1,1

119

1

331

1,1

16

Waterland 205

1,1

124

1

329

1,1

17

Ma
193
Retraite

1

132

1,1

325

1,1

18

Guineesche 175
Vriendschap

0,9

137

1,1

312

1,0

19

Susannasdaal 183

1

110

0,9

293

0,9

20

Johannesburg 183

1

103

0,9

286

0,9

21

Belwaarde 167

0,9

116

1

283

0,9

22

Vriendbeleid 169

0,9

100

0,8

269

0,9

23

Mon
Souci

0,8

109

0,9

265

0,9

156
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Nieuw
Grond

160

0,8

100

0,8

260

0,8

25

La Poule 151

0,8

107

0,9

258

0,8

26

Mariënbosch 164

0,9

93

0,8

257

0,8

27

La
Liberte

170

0,9

85

0,7

255

0,8

28

Spieringshoek 152

0,8

92

0,8

244

0,8

29

Leliendaal 142
& Ellen

0,8

89

0,7

231

0,7

30

Onbekend 123

0,7

108

0,9

231

0,7

31

Constantia 133

0,7

79

0,7

212

0,7

32

Broederschap 128

0,7

83

0,7

211

0,7

33

Maasstroom 124

0,7

85

0,7

209

0,7

34

Killenstein 133

0,7

75

0,6

208

0,7

35

Katwijk 127

0,7

69

0,6

196

0,6

36

Berlijn

0,7

58

0,5

187

0,6

37

Margarethenburg 78

0,4

105

0,9

183

0,6

38

Morgenstond, 102
de

0,5

76

0,6

178

0,6

39

Nieuw 111
Meerzorg

0,6

60

0,5

171

0,6

40

Tout Lui 105
Faut

0,6

65

0,5

170

0,6

41

Petersburg 105

0,6

60

0,5

165

0,5

42

Nieuw 93
Clarenbeek

0,5

71

0,6

164

0,5

43

Accaribo 92

0,5

70

0,6

162

0,5

44

Pieterzorg 105

0,6

54

0,4

159

0,5

45

t'Vertrouwen 98

0,5

60

0,5

158

0,5

46

Zorg en
Hoop

0,6

45

0,4

152

0,5

47

Meerzorg 89

0,5

57

0,5

146

0,5

48

Berlijn

0,5

54

0,4

141

0,5

129

107

87
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49

Mon
Plaisir

71

0,4

70

0,6

141

0,5

50

Lotland

80

0,4

50

0,4

130

0,4

51

Clevia

88

0,5

40

0,3

128

0,4

52

Beekhuizen 81

0,4

39

0,3

120

0,4

53

Brouwerslust 70

0,4

47

0,4

117

0,4

54

Dankbaarheid, 63
de

0,3

50

0,4

113

0,4

55

Moengo 59

0,3

51

0,4

110

0,4

56

Ressource, 66
La

0,3

36

0,3

102

0,3

57

Vrede,
de

62

0,3

36

0,3

98

0,3

58

Elisabethshoop 58

0,3

38

0,3

96

0,3

59

Caledonia 69

0,4

25

0,2

94

0,3

60

Boxel

58

0,3

33

0,3

91

0,3

61

La
48
Ressource

0,3

41

0,3

89

0,3

62

Concordia 57

0,3

28

0,2

85

0,3

63

Heerendijk 50

0,3

33

0,3

83

0,3

64

Geertruidenberg 53

0,3

29

0,2

82

0,3

65

Crappahoek 57

0,3

20

0,2

77

0,2

66

Schoonoord 51

0,3

22

0,2

73

0,2

67

Frederiksdorp 40

0,2

29

0,2

69

0,2

68

Lust &
Rust

36

0,2

25

0,2

61

0,2

69

Leonsberg 32

0,2

21

0,2

53

0,2

70

St
20
Barbara

0,1

17

0,1

37

0,1

71

Morgenster, 26
de

0,1

7

0,1

33

0,1

72

Vredenburg 23

0,1

10

0,1

33

0,1

73

Vreeland 22

0,1

9

0,1

31

0,1

74

Poule, La 16

0,1

14

0,1

30

0,1

75

Cultuurtuin 19

0,1

7

0,1

26

0,1
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Weltevreden 15

0,1

11

0,1

26

0,1

77

De
Vrede

0

14

0,1

20

0,1

78

Lelydorp 12

0,1

8

0,1

20

0,1

79

Liliendaal 10

0.1

8

0,1

18

0,1

80

Guadeloupe 10

0,1

7

0,1

17

0,1

81

Margaretha's 12
gift

0,1

4

0

16

0,1

82

Rencontre, 7
La

0

8

0,1

15

0,0

83

Gloria

0,1

3

0

13

0,0

84

Sint
7
Barbara

0

6

0

13

0,0

85

Fredericisgift 7

0

3

0

10

0,0

86

Nijd en
Spijt

7

0

3

0

10

0,0

87

Nieuwe
Grond,
de

4

0

4

0

8

0,0

88

Kampong 1
Baroe

0

3

0

4

0,0

89

Gravenstein 1

0

1

0

2

0,0

90

De Drie Gebroeders

0

1

0

1

0,0

91

Visserzorg -

0

1

0

1

0,0

92

Voorland -

0

5

0

5

0,0

93

Worsteling 2

0

-

0

2

0,0

Totaal

100,4

12015

99,6

30884

100,0

6

10

18867

Bron: HDS, Nationaal Archief/Mangoenkarso. P.P, augustus 2005.
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Berichten
Een apocriefe negerzoen
Tim Looten
De ‘Kus van Bimbo’. Deze eeuwenoude Surinaamse mythe, die zich afspeelt rond
het dorpshoofd van Langatabbetje, staat aan de oorsprong van de naam van de
negerzoen. Althans, zo staat het geschreven in het boek Zoenen! (Amsterdam:
Bertolucci, 2004) van zoendeskundige Dieke van Ewijk. De auteur heeft echter een
grove journalistieke blunder begaan. Zij plukte het verhaal ergens van het Internet
en publiceerde het vervolgens, zonder de informatie te checken, in haar boek. Toen
de bundel met zoenwetenswaardigheden al bij de drukker lag, verifieerde ze het
bericht en bleek dat de mythe volledig uit de lucht was gegrepen. Voor rectificatie
was het reeds te laat. Alsof dit nog niet genoeg is, had Van Ewijk bij de negerzoensage
een foto van de Surinaamse president Ronald Venetiaan geplaatst, in de
veronderstelling dat het Errol Buys, ‘uitvinder’ van de lekkernij, was. Die hele Errol
blijkt sowieso niet te bestaan. Allemaal verzonnen door een grappenmaker op de
digitale snelweg. Er heeft dus nooit een zoengraag dorpshoofd van Langatabbetje
bestaan en al zeker niet met de naam ‘Bimbo’. De oorsprong van de naam van de
negerzoen moet feitelijk in Frankrijk gezocht worden. De geschiedschrijving vertelt
echter, dankzij Van Ewijk, voor altijd een andere ‘waarheid’.

Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek 2005-2006
In het academisch jaar 2005-2006 verzorgt het Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde (KITLV) te Leiden de twintigste Interuniversitaire Cursus
Caraïbistiek (IUC). Aan deze cursus werken docenten van verschillende universiteiten
en andere deskundigen mee. Deelname staat open aan studenten van alle universiteiten
en aan een beperkt aantal niet-universitaire deelnemers. In de cursus komen
geschiedenis, politiek, economie en spciaal-culturele themata aan bod. In 22 colleges
komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: ecologie, kolonisatie,
slavenhandel en slavernij, contractarbeid, boeren en post-plantage economie, migratie,
raciale relaties, plurale maatschappij, Afro- en Aziatische creo_lisering, etniciteit,
literatuur en muziek, dekolonisatie, internationale relaties, toerisme, lokale politiek
en transnationale gemeenschappen.
De IUC wordt aangeboden in een intensieve cursus van twaalf weken in de
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periode van 17 januari - 28 maart 2006. Colleges zijn op dinsdag van 13.30 tot 15.00
uur en van 15.30 tot 17.00 uur. Plaats: Witte Singel Doelencomplex Lipsiusgebouw
1175, zaal 005. Tentaminering vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen,
11 april 2006. Totaal 5 ECTS. Voor studenten bedraagt het gereduceerde cursusgeld
50,00, waarvoor zij tevens een abonnement op de New West Indian Guide en toegang
tot de KITLV bibliotheek verwerven. Deelname voor derden is beperkt mogelijk,
tegen betaling van het volledige cursusgeld (100,00). Dit is inclusief het lidmaatschap
KITLV en geeft recht op bovengenoemd abonnement en toegang tot de bibliotheek.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd; toelating op volgorde van inschrijving en
betaling lidmaatschap (per overschrijving aan het KITLV te Leiden, postgironummer
5319004, o.v.v. ‘lidmaatschap 2006’), dan wel contant op het KITLV.
Inlichtingen en inschrijving: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel. 071-5272295, fax 071-5272638.
Begin oktober 2005 is een cursusboekje beschikbaar. Website: www.kitlv.nl
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Eithne Carlin en Norval Smith
In Memoriam Jacques Arends (1952-2005)
Nu is Jacques Arends er niet meer. Dat is een heel vreemd idee voor mensen die hem
een paar maanden terug in levende en schijnbaar gezonde wijze meemaakten. Hij is
uit ons midden weggehaald, maar hij blijft voortleven in de herinneringen van zijn
familie, vrienden en collega's, en door zijn vele publicaties op het gebied van de
creooltalen van Suriname. In dit In Memoriam willen we het zowel hebben over zijn
werk op het gebied van de creolistiek als over de mens Jacques Arends.
Jacques werkte vooral op het gebied van de Surinaamse creooltalen. Hij was daarin
zelfs een belangrijke spil. Zijn voornaamste interesse ging uit naar de mensen zelf
die de creooltalen van Suriname creëerden en spraken, naar hun leven en naar hun
sociale omgeving. Hij vond dat hij niet de aangewezen persoon was om een
grammatica van het Sranan te schrijven, maar van de geschiedenis en ontwikkeling
van de Surinaamse creooltalen, met name het Sranantongo, was hij de kenner bij
uitstek.
Waarom was hij zo belangrijk voor de studie van de creooltalen van Suriname en
ook ver daarbuiten? Hij had het niet zozeer over de drogere aspecten van deze talen
- over lidwoorden, copulas en seriële constructies - maar juist over de menselijke
kant van de zaak. Hij was zelfs een pionier in het gebruik van demografische
informatie in de studie van creooltalen, en van het proces van creolisering zelf. In
de laatste vijftien jaar kwam een schat aan demografische, antropologische en
sociohistorische informatie ter beschikking over het vroegkoloniale tijdperk. Veel
van deze informatie betrof Suriname en Jacques realiseerde zich als geen ander hoe
belangrijk die was voor het in beeld brengen van de vroege sociale context waarbinnen
de Surinaamse creooltalen gevormd werden en hoe relevant dit kon zijn in de
zoektocht naar hun ontstaansgeschiedenis. Hij werkte aan een magnum opus over
deze materie toen hij overleed.
Een tweede belangrijk aspect van Jacques' werk was zijn streven zoveel mogelijk
oudere teksten van het Sranan en Saramakaans bekend te maken. Vooral van het
Sranan bestaat een schat aan 18de- en 19de-eeuwse teksten. Zijn proefschrift was
op ouder tekstmateriaal gebaseerd en hij heeft nooit het belang van oudere bronnen
uit het oog verloren. We herinneren ons goed een vierdaagse reis van Jacques naar
het Nationaal Archief in Paramaribo. Hij kwam terug met duizend fotokopieën die
hij gemaakt had van oude teksten. Hij had sterk het gevoel dat dit materiaal
beschikbaar moest worden gemaakt voor de creolistiek. Dit illustreert onder andere
de teksteditie Early Suriname
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Creole Texts uit 1995 die hij samen met Mathias Perl verzorgde. Een grote uitgave
van Surinaamse teksten was een wens van hem.
Jacques organiseerde internationale congressen en workshops en hield zelf een
zeventigtal lezingen over thema's zowel met betrekking tot de structuur van creooltalen
als hun socio-historische achtergrond. Vooral dit laatste beschouwde hij als bepalend
voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de samenlevingen die deze talen
voortbrachten. In de loop van de tijd werd hij steeds meer aangetrokken door en
betrokken bij de geschiedschrijving van de slavenhandel en haar betekenis voor de
samenstelling van de verschillende groepen van Creolen en Marrons. Het waren de
Surinamers zelf die hem boeiden; net als zij zocht hij naar hun wortels. Zijn
betrokkenheid ging ook Suriname te buiten, want hij trok zich ook het lot aan van
de Kriosprekende asielzoekers in Nederland. Zijn vele publicaties getuigen van zijn
steeds meer op de voorgrond tredende zoektocht naar de historische en
sociaal-economische context van de ontwikkeling van de creooltalen.
Naast zijn werk in verschillende commissies en besturen, zijn redacteurschappen
bij wetenschappelijke tijdschriften en zijn werk als mederedacteur van de
gerenommeerde reeks Creole Language Library van uitgever John Benjamins, vond
hij de gelegenheid om vijf boeken te redigeren, een zestigtal wetenschappelijke
artikelen te schrijven, en vele recensies en artikelen voor een breder publiek te maken.
Jacques Arends (geboren op 1 mei 1952 te Gendt en overleden op 16 augustus
2005 in Leiden), begon zijn loopbaan als taalkundige nadat hij, na een kandidaats
Nederlands (1979), zijn doctoraal Algemene Taalwetenschap (1982) cum laude had
afgesloten. Hij werkte in het middelbaar onderwijs van 1982-1983, en aan de
Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler in Maastricht van 1985-1991. Tegelijkertijd
begon hij aan de Universiteit van Nijmegen te werken aan het proefschrift Syntactic
Developments in Sranan; Creolization as a Gradual Process waarop hij in 1989
promoveerde.
In zijn zoektocht naar de wortels van de Surinaamse creooltalen kwam hij in 1991
als KNAW-Fellow (tot 1994) bij de vakgroep Algemene Taalwetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam werken. Daarna bleef hij aan deze universiteit werkzaam,
als NWO post-doc (1994-1997) en vanaf 1998 als faculteitsfellow. Zijn grote liefde,
de creolistiek, bleef hij uitbouwen en hij werd een wereldexpert op het gebied van
de Atlantische creooltalen.
In een opstel in de afscheidsbundel voor Pieter Muysken in 1998 legde Jacques
iets bloot van zijn beweegredenen om creolist te worden. Deze waren drie in getal.
De eerste reden die hij opgaf was vooral praktisch. Hij werd gevraagd door de
gerenommeerde creolist en taalfilosoof Pieter Seuren om een promotieproject uit te
voeren over de historische ontwikkeling van het Sranan. De tweede reden die hij
noemde was een onverwacht sterk gevoel van betrokkenheid met zijn
promotieonderwerp. Achteraf meende hij dat dit terug te voeren was naar zijn eigen
gevoel van linguïstische ontheemding als dialectspreker in het academische milieu
waarin hij terecht was gekomen. Zo kon
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hij, dacht hij, al was het maar een klein beetje, de linguïstische ontheemding van de
Afrikaanse slaven op de plantages begrijpen. De derde reden komt misschien
verrassend over voor mensen die hem minder goed kenden. Jacques was namelijk
rockmuziekfanaat. Hij was erg geïnteresseerd in de zwarte wortels van rock en andere
muziekgenres. Hij noemde in zijn opstel het Elvisnummer That's all right uit 1954,
als voorbeeld van een rocknummer dat voortkwam uit de zwarte blues-traditie.
In dit verband lijkt het dan ook passend om de titel van een van Elvis' laatste echte
rocknummers te noemen - All shook up (1957). Your colleagues will be All shook
up for a long time, Jacques.
Bigi odi!

Publicatielijst Jacques Arends
Dissertatie
Syntactic Developments in Sranan; Creolization as a Gradual Process.
[Katholieke Universiteit Nijmegen 1989.

Boeken
Pidgins and Creoles; An Introduction. Jacques Arends, Pieter Muysken &
Norval Smith (eds.). Amsterdam: John Benjamins, 1995.
Early Suriname Creole Texts; A Collection of 18th-century Sranan and
Saramaccan Documents. Jacques Arends & Matthias Perl. Bibliotheca
Ibero-Americana, vol. 49. Frankfurt/Madrid: Vervuert, 1995.
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