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[Nummer 1]
Afbeelding omslag
De afbeelding op de omslag is de flyer die is gebruikt ter aankondiging van het IBS
Colloquium 2006. Vormgeving van de flyer is ontleend aan een enveloppe ten behoeve
van eerste dag van uitgifte te Paramaribo, begin jaren zestig. Voor het ontwerp
tekende het grafisch en vormgevingsbureau Urban Perception,
www.urbanperception.nl.
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Van de redactie
Oso: Naar nieuwe horizonten
Met ingang van dit eerste nummer van de jaargang 2007 krijgt de redactie van dit
tijdschrift een andere aanvoerder. Sinds 1992 heeft Wim Hoogbergen de koers van
Oso ferm mee bepaald. Al te bescheiden noemde hij zich eindredacteur, terwijl hij
in feite vijftien jaar (1992 tot en met 2006) lang de functie van hoofdredacteur
vervulde - veel langer dan welke andere hoofdredacteur vóór hem. Hij heeft zijn taak
met bijzonder grote inzet vervuld. Bij een zo pluriform en zich almaar uitbreidend
gezelschap als dat der Surinamisten is het onmogelijk om de hoofdredactionele taak
in de ogen van werkelijk iedereen goed te doen. De hoofdredacteur is nu eenmaal
ook de buffer tussen de redactie en de ontevredenen. Maar laat hier gezegd zijn dat
dit tijdschrift enorm veel aan Wim Hoogbergen te danken heeft en dat onze
erkentelijkheid en respect daarvoor buitengewoon groot zijn. Wim: zeer veel dank!
Met het aantreden van Michiel van Kempen als nieuwe hoofdredacteur zal Oso
geen radicaal nieuwe koers inslaan, maar enkele accentverschuivingen zullen de
lezer mogelijk niet ontgaan. In een tijd van gemakkelijker reizen, mondialisering en
een sterkere toenadering van de republiek Suriname tot de andere Caraïbische landen,
wil Oso het venster op het Caraïbisch gebied wat verder openzetten. Artikelen over
Caraïbische verschijnselen die ook voor de Surinamistiek bijzondere relevantie
hebben zullen in Oso worden verwelkomd, zeker wanneer ze een duidelijk
comparatistisch element bevatten. De door Irene Rolfes zo voortreffelijk verzorgde
rubriek Recente Publicaties zal voortaan ook een keuze bevatten van de voornaamste
publicaties over wat nu nog genoemd wordt de Nederlandse Antillen en Aruba. Met
ingang van de komende jaargang zal het blad als ondertitel meekrijgen: tijdschrift
over Suriname en het Caraïbisch gebied. Verder zal er geleidelijk aan plaats worden
ingeruimd voor enkele nieuwe rubrieken waarin verschillende kunstdisciplines (film,
beeldende kunst enzovoort) hun eigen plaats zullen krijgen met beschouwende
bijdragen die de actualiteit van de dagbladjournalistiek overstijgen. De al in het
vorige nummer gestarte rubriek Essay wordt gecontinueerd en geeft ruimte aan
eigenzinnige en soms controversiële opinies die met verve worden verwoord.
Op het laatste IBS-colloquium in Amsterdam - waarvan de lezingen in dit nummer
in bewerkte vorm zijn afgedrukt - is al gebleken dat de Surinamistiek zich in een
steeds grotere belangstelling mag verheugen. Een jonge garde van academici en
wetenschappelijk geïnteresseerden dient zich aan. Ook Oso wil nadrukkelijk een
forum van nieuwe inzichten, nieuwe geluiden zijn. Wij verwelkomen dan ook met
plezier drie nieuwe,
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jonge redacteuren: Karin Boven, Guno Jones en Yvon van der Pijl. De verjonging
tekent zich ook af in de Adviesraad (vroeger Redactieraad geheten), waarin Paul
Tjon Sie Fat en Ellen Klinkers zitting hebben genomen. Wij hopen dat het nieuwe
elan de centrale plaats die Oso inneemt in de Surinamistiek kan doen versterken en
dat het tijdschrift zo ertoe kan bijdragen dat de studie van Suriname binnen zijn
regionale en mondiale context zo mogelijk nog rijker en pluriformer wordt dan zij
al was.
Michiel van Kempen, hoofdredacteur
Peter Sanches, voorzitter IBS
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Aspha Bijnaar
Paramaribo, The City!
Nieuwkomers; Sociale en etnische dimensies in de hoofdstad
Het stedelijke landschap van Paramaribo is de laatste tijd sterk veranderd door de
komst van ‘nieuwe’ groepen als Marrons, Brazilianen en Chinezen. Hun aanwezigheid
heeft ongemerkt een sterke invloed op het sociale en culturele leven in Paramaribo.
Wat betekent het voor de dynamiek van de stad nu Surinamers die moeten delen met
Chinese bouwvakkers, maffiabazen en prostituees, Braziliaanse goudzoekers en
koks? Hoe kijkt men aan tegen de opkomst van Marrons in Paramaribo wier aandeel
in politiek, wetenschap, en ook in de dancehall scene een hoge vlucht neemt? Hoe
vallen de groeiende groepen van Surinaamse remigranten en witte Nederlandse
stagiaires bij de autochtone stadbewoners? Zulke vragen kwamen aan de orde tijdens
het zeer goed bezochte colloquium over de invloed van nieuwkomers op nieuwe
stedelijke trends dat de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek
organiseerde op zaterdag 28 oktober 2006 onder de titel: Paramaribo, The City!
Nieuwe sociale en etnische dimensies in de hoofdstad.
Voor u ligt het themanummer dat een weerslag is van de bijdragen die tijdens het
colloquium werden gepresenteerd. De bijdrage van Ad de Bruijne draagt de sprekende
titel ‘De eigenlijke bevolking van Suriname.’ Aan de hand van een krantenartikel
uit 1907 bespreekt de auteur de groei en samenstelling van de bevolking sinds 1852.
De omvang van de Surinaamse bevolking was de 55 jaar voorafgaande aan 1907
gegroeid met slechts 1.425 zielen. Zorgwekkend, concludeert de krant, ‘want de
eigenlijke bevolking sterft uit, terwijl er miljoenen guldens worden besteed aan de
invoer van immigranten.’ Uit het bericht wordt duidelijk dat de Aziatische
immigranten niet tot de ‘eigenlijke’ bewoners werden gerekend, hoewel ze toen al
jaren in Suriname woonden en werkten. Integendeel, er werd geklaagd over deze
nieuwkomers, zoals men in Suriname ook nu klaagt over nieuwe nieuwkomers.
Honderd jaar na het verschijnen van dit krantenartikel, blijkt er dus niets nieuws
onder de zon. Paramaribo is nog steeds een stad die migranten uit alle hoeken van
de aarde trekt. De overheid besteedt daar nu ook weer handenvol geld aan.
Opvallende ‘nieuwe’ aanwezigen in Paramaribo zijn de Marrons die nu in omvang
tot de derde bevolkingsgroep van Suriname behoren. Vanwege de jarenlange
achterstelling van het binnenland door de overheid, en vooral door de binnenlandse
oorlogen trekken ze steeds meer naar de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

9
hoofdstad. Marike Goossens onderzocht in ‘Migratie van Saramakaners naar de
hoofdstad’ de motieven van Saramakaanse binnenlandbewoners die met pijn in het
hart hun dorpen hebben verlaten. Waren het aanvankelijk Marronmannen,
tegenwoordig trekken ook veel Marronvrouwen naar Paramaribo op zoek naar betere
levensomstandigheden. Die hopen ze te vinden via onderwijs en werk. Het artikel
gaat uitgebreid in op de manieren waarop Marronvrouwen in de hoofdstad proberen
inkomsten te verwerven.
Door deze urbanisatie maken Marrons een enorme emancipatieslag op het gebied
van politiek, wetenschap en onderwijs. Vooral de jongere generatie Marrons valt op
door haar fascinatie voor Jamaicaanse reggae en dancehall, waarin ze zich profileren
als muzikant of entertainer. Deze twee muziekstijlen zijn in Paramaribo zeer geliefd.
In de bijdrage ‘Jonge Marronmuzikanten’ onderzoeken Joliens Sanders en Rivke
Jaffe de drijfveren. Dan blijkt dat deze jonge Marrons via hun muziek populariteit
en respect proberen te verwerven. In de ogen van de stadsbewoners zijn Marrons al
sinds de afschaffing van de slavernij achterlijke bosbewoners. Hoewel Marrons zich
sterk bewust zijn van hun gemarginaliseerde positie in Paramaribo, stellen ze zich
in hun muzikale expressies vrij kosmopolitisch op: het zijn reflecties op hun eigen
Marron-roots, op hun Surinaamse ghettoidentiteit, op hun pan-Caraïbische zelfbeeld
en op hun verbondenheid met de Afrikanen in Afrika en de diaspora. Ze switchen
moeiteloos tussen al deze identiteiten op zoek naar lobi nanga lespeki.
Ook de ‘Immigratie van Chinezen schijnt de laatste jaren toe te nemen’ in
Paramaribo. Zo lezen we in de bijdrage van Paul Brendan Tjon Sie Fat die het
anti-Chinese discours in Suriname onder de loep neemt. De stroom nieuwe Chinezen
roept gevoelens op van onbehagen onder de bewoners van Paramaribo. Die zien
troepen onaangepaste Chinezen actief in de kleinhandel, in de bouw, in nachtclubs
en in de harde criminaliteit. De negatieve gevoelens uiten zich vooral via aloude
stereotyperingen van Chinezen. Ook deze antihouding is niet nieuw. Al in de jaren
dertig van de vorige eeuw werd de aanwezigheid van Chinezen als probleem
gepresenteerd: de auteur herinnert aan de klopjacht op piauw en de wilde verhalen
over Chinezen die in een onbewaakt ogenblik het geliefd huisdier, de hond, zouden
slachten voor het vlees. Meer bloedige details staan vermeld in deze bijdrage. De
auteur onderzoekt verder in hoeverre deze negatieve beeldvorming samenvalt met
het falende migratiebeleid van de overheid. Falend immigratiebeleid komt ook in
andere bijdragen aan de orde. Immers, ‘De Brazilianen stelen al ons goud!’ en de
overheid staat dat toe. Zo klaagt menig Surinamer over de Braziliaanse migranten
die sinds een klein aantal jaren stad en binnenland bevolken. Marjo de Theije
bespreekt de maatschappelijke achtergrond van Braziliaanse migranten en hun
motieven om naar Suriname te komen. Over deze groep is in wetenschappelijk opzicht
nog maar weinig bekend. De studie van De
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Theije leert ons veel over de rol van Brazilianen in Suriname. Hoewel sommige
Brazilianen hechte vriendschappen sluiten met Surinamers, leiden de meesten een
geïsoleerd bestaan in een samenleving die zij ook niet helemaal begrijpen, ‘want de
Creool heeft zijn begraafplaats, de Javaan heeft zijn begraafplaats, de Hindostaan
heeft zijn begraafplaats wat wil zeggen dat niemand met niemand mengt, zelfs niet
na de dood.’ Hoewel een deel van de Brazilianen Suriname steeds serieuzer ziet als
zijn nieuwe thuis, worstelt een groot aantal met het klassieke dilemma van de migrant:
terugkeren of blijven?
De vraag of daadwerkelijk niemand met niemand mengt komt ook terug in de
bijdrage van Hebe Verrest in ‘Ik groet maar bemoei niet!’ Proeftuin is
Nieuwweergevondenweg ten zuiden van Paramaribo waar zich de afgelopen decennia
arme huishoudens hebben gevestigd. De bewoners komen uit verschillende
geografische gebieden en hebben een diverse etnische herkomst. De buurt ontwikkelde
zich van een ruraal naar een urbaan woongebied. De inwoners leven er vooral van
hun kleinschalige hossels. Hun cliëntèle bestaat in belangrijke mate uit de eigen
buurtbewoners, een situatie die deze hosselaars afhankelijk en kwetsbaar maakt voor
onderlinge concurrentie. Verrest vraagt zich af op welke manier al deze hosselaars
gebruik maken van buurtrelaties, vriendschappen en (buurt)organisaties om toegang
te krijgen tot schaarse producten zoals grond, werk en geld. Ofwel op welke manier
zetten ze hun ‘sociaal kapitaal’ in?
In dit themanummer vindt u ook een artikel van Pam H. Zuurbier ‘Afstand zonder
afscheid; Transnationale elementen in levensverhalen van Afro-Surinaamse
remigrantenvrouwen.’ Dit onderwerp werd niet op het colloquium besproken, maar
is vanwege de thematiek alsnog in dit nummer opgenomen. Per jaar keren ongeveer
1500 Surinaamse Nederlanders terug naar het moederland. In de statistieken wordt
de etniciteit van deze remigranten nergens bijgehouden. Wel is inmiddels uit
onderzoek bekend dat van de Afro-Surinamers meer vrouwen remigreren dan mannen.
Bij de keuze voor terugkeer geven economische motieven niet de doorslag,
concludeert Zuurbier. Daarom concentreert hij zich op de immateriële motieven,
waarbij hij in het bijzonder een analyse geeft van de levensverhalen van deze
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Hoewel deze vrouwen doorgaans zijn
opgevoed in de Afro-Surinaamse cultuur, hebben ze door hun jarenlange verblijf in
Nederland ook veel westerse cultuurelementen verinnerlijkt. Hierdoor zijn ze niet
zonder meer Afro-Surinaams, maar ook niet Nederlands te noemen. Volgens de
auteur creëren deze vrouwen zo een transnationale cultuur die zich uit in hun
dagelijkse denken en handelen, zowel in Nederland als in Suriname. Identiteit,
hybriditeit, transnationalisme en diaspora zijn de kernbegrippen in deze bijdrage.
Wat heeft het colloquium ons geleerd over de invloed van nieuwkomers op nieuwe
stedelijke trends? Duidelijk werd dat er in Paramaribo net als vroeger steeds nieuwe
groepen bij komen die elk op hun manier een plaats
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zoeken in de Surinaamse samenleving. In dit opzicht verschilt Paramaribo niet van
wereldsteden als New York, Londen, Parijs en Amsterdam die ook vanouds
migrantensteden zijn. Hoewel de bewoners in Paramaribo steeds klagen over de
nieuwkomers, geven ze hen tegelijkertijd alle ruimte om ‘hun ding te doen.’ Hierdoor
blijft Suriname het toonbeeld van een multicultureel land waar mensen met
uiteenlopende etnische achtergronden en religies betrekkelijk vreedzaam samenleven.
Harde etnische spanningen en geweld zijn niet karakteristiek voor de Surinaamse
samenleving. Deze relatief harmonieuze coëxistentie heeft ook een keerzijde.
Suriname ontbeert een adequaat migratiebeleid en een grondige reflectie over de
toekomst van multicultureel Suriname. Het colloquium laat een aantal vragen open
die hiervoor van belang zijn, zodat er voldoende stof is voor een volgende ronde
over onderwerpen als: welke interacties vinden plaats tussen de bewoners en de
nieuwkomers? Op welke manieren maken de nieuwkomers gebruik van de hoofdstad?
Welke (culturele) gebruiken, waarden en normen, ideeën en opvattingen wisselen
ze met elkaar uit? Leidt deze uitwisseling tot verdere creolisering ofwel een nieuwe
mengcultuur? Het laatste woord over dit onderwerp is dus nog niet gezegd.
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Ad de Bruijne
‘De eigenlijke bevolking van Suriname’
Een inleiding1
Op zondag 28 mei 1907 schenkt de Nieuwe Surinaamsche Courant op de voorpagina
uitgebreid aandacht aan ‘de loop van de bevolking van Suriname sinds 1852’. Destijds
woonden er 51632 mensen in Suriname. Dit was de ‘eigenlijke bevolking der kolonie
daar er voor die tijd nog geen sprake was van den aanvoer van immigranten. In 1906
bestond echter de geheele bevolking uit 81042 zielen. Meer dus in 55 jaren: 29601
zielen.’ Maar: ‘hiervan moeten worden afgetrokken 28236, t.w. 21823 Britsch-Indiërs
en 6404 Javanen. Rest: slechts 1425. Nu moet men niet denken, dat dit getal een
vermeerdering of aanwas aanwijst der eigenlijke bevolking. Volstrekt niet.’2 Want,
nu vat ik samen, dit aantal moet dan nog worden verminderd met het aantal Chinezen,
West-Indiërs, Portugezen, Europeanen en Syriërs. Kortom, ‘de eigenlijke bevolking
sterft uit’ terwijl men wel ‘miljoenen weggeeft voor den invoer van immigranten.’
Toen ik stukken uit dit artikel enige tijd geleden aan Surinaamse studenten voorlas,
waren zij geschokt - hoezo, behoorden Hindostanen, Javanen en ook de Chinezen
dan niet tot de eigenlijke bevolking van Suriname? Zij zijn toch deel van Suriname
en van Paramaribo? Natuurlijk wel. Paramaribo is een stad van immigranten.
Nieuwkomers uit delen van Europa, Afrika en Azië zijn deel van Paramaribo en
Suriname geworden. Paramaribo telt slechts weinig inwoners die historisch gezien
tot de eigenlijke bevolking van Suriname behoren.
Het herlezen van dit artikel van een eeuw geleden gaf mij een schok van herkenning
bij de reflectie op het thema van dit nummer: de nieuwkomers in Paramaribo Surinamers uit andere delen van het land en vooral zij die van buiten komen. Het
trekken van historische parallellen is riskant, maar ook vandaag de dag is een
veelgehoorde klacht in Paramaribo dat grote groepen nieuwelingen zomaar arriveren
en zelfs bevoorrecht worden, terwijl de eigenlijke bevolking van het land onvoldoende
steun ontvangt. Voordat dit aan de orde komt, verdient eerst iets wat nu
vanzelfsprekend lijkt beklemtoond te worden: de nakomelingen van de
Britsch-Indische en Javaanse immigranten (en van die andere groepen) uit 1907 zijn
in de loop der tijd deel van de eigenlijke bevolking van Suriname en van Paramaribo
gaan uitmaken. Paramaribo heeft zich sinds de vorige eeuw steeds meer

1
2

Met dank aan Deryck Ferrier (CESWO),) Marjo de Theije (VU) en Paul Tjon Sie Fat
(CEDLA/IIAS) voor hun commentaar op eerdere teksten.
Deze achteruitgang had, volgens Deryck Ferrier, zowel te maken met de hoge (kinder) sterfte
als met (de slecht geregistreerde) emigratie van de ‘vrije’ bevolking, voornamelijk naar de
Verenigde Staten.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

13

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

14
ontwikkeld tot een multiculturele stad waarin verschillende bevolkingsgroepen relatief
vreedzaam samenwonen. Van een harde verdeling in specifiek etnische woonwijken
en etnisch gesegregeerde economieën is geen sprake.
De migranten uit Afrika uit de zeventiende en achttiende eeuw en die uit Azië van
de negentiende en twintigste eeuw, zijn onderdeel van Suriname geworden door
eigen inzet en houding en hebben hun toekomst in Suriname trachten te vinden. Op
de invoeging in de Surinaamse samenleving is de cultuurpolitiek van de overheid
van veel invloed geweest. Lila Gobardhan-Rambocus heeft in haar boeiende dissertatie
de dubbelslag van het overheidsbeleid ten aanzien van de contractarbeiders laten
zien. Er was een duidelijke promotie van het onderwijs en van de Nederlandse taal
en tegelijkertijd de erkenning van de waarde van het behoud van eigen
cultuurelementen. Dat beleid was veel ruimer dan het Britse model
(Gobardhan-Rambocus 2001).
Na het Statuut van 1954 bestond er iets als een ‘poldermodel’ van eigenheid en
integratie dat door de toenmalige politieke leiders van verschillende etnische herkomst
vorm gegeven werd. Op een klein maar saillant voorbeeld daarvan werd ik in oktober
2006 gewezen door de historicus Jerry Egger Toen de STVS in de jaren zestig met
televisie in Suriname begon, werd er elke avond ook een religieus programma getoond.
Daarin kwam telkens een andere kerk - ik gebruik het woord in zijn Surinaamse
betekenis - aan bod: rooms-katholiek, hindoe sanathan dharm, protestants-christelijk,
hindoe arya dewaker, javaans-islamitisch etcetera. Dat was een manier waarop elke
groep toen zijn eigen inbreng kreeg.
Een en ander is niet vanzelf gegaan. Ook nu zijn er in Suriname bij tijden fors
lijkende etnische spanningen, vooral rondom vermeende achterstelling die juist bij
de komst van nieuwe groepen geaccentueerd kunnen worden. Toch zijn in vergelijking
met andere landen, ook met andere Caraïbische landen, zulke spanningen in Suriname
bescheiden. Ze zijn verbaal zeer hard maar fysiek niet. Dit neemt niet weg dat de
president in zijn recente jaarrede het nodig achtte te waarschuwen voor aanzetten tot
etnische verharding. Hij stelde, ook in verband met de perceptie van recente
immigraties:
Binnenlands tekenen zich verschijnselen af van aanzetten tot etnische
blokvorming die kan uitmonden in een etnisch gesegmenteerde
samenleving waarin niet eens meer ruimte is voor de minimumoptie van
het broederlijk samenleven naast elkaar. (Venetiaan 2006: 3).

Een stad van steeds meer migranten
De invoeging van de nieuwe groepen in Paramaribo is terug te vinden in de cijfers
van de volkstellingen. In 1921 bestond de stadsbevolking nog voor 81 procent uit
Creolen en slechts voor 8 procent uit Hindostanen,
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2 procent uit Chinezen en 1 procent uit Javanen. De beroepsmogelijkheden in de
stad waren sterk etnisch gekleurd. Volgens gegevens uit de inkomstenbelasting van
1930 domineerden de Creolen de groepen van ambtenaren en onderwijzers en ook
die van de handwerkslieden, terwijl de Hindostanen naar voren kwamen onder de
karrelieden, de kleinhandelaren en venters. De Chinezen waren vóór alles kooplieden,
winkeliers en winkelbedienden.
Ook was er van enige ruimtelijke concentratie sprake. Er woonden relatief veel
Chinezen in de binnenstad en de Hindostanen hadden, zoals de huurwaardegegevens
van 1925 tonen, in het bijzonder delen van het noorden van Paramaribo in handen
(De Bruijne 1976: 42-43). In 14 van de 23 blokken van de Eerste Buitenwijk bezaten
de Hindostanen meer dan 30 procent van de huurwaarde en in 9 blokken zelfs meer
dan de helft. Het ‘klein-Belém’, nu verderop in het noorden, was toen nog
plantagegebied.

Tabel 1. De mannelijke beoefenaren van een aantal beroepen in
Paramaribo met een inkomen > Sf. 500 per jaar in 1930 (procenten)
N=
181

Creool
58.0

Jood
12.2

Vrije beroepen
(hoog)

43

46.5

18.6

Onderwijzers

135

83.7

3.0

Politie

145

85.5

0.7

Kooplieden en
winkeliers

341

12.2

7.9

Kleinhandelaren en 106
venters

24.5

2.8

Winkelbedienden

290

26.5

0.3

Karrelieden

39

21.6

Sjouwers

81

95.1

Timmerlieden

195

99.0

Kleermakers

65

66.1

Smeden

64

98.4

Ambtenaren

Bron: De Bruijne 1976, naar Register Inkomstenbelasting 1930
Hindostaan Chinees
Ambtenaren 2.8
2.2

Nederlander Overig
21.0
3.9

Totaal
100.0
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Vrije
beroepen
(hoog)

34.9

Onderwijzers 5.9
Politie

2.2

3.2

100.0

5.2

0.7

100.0

9.0

1.4

100.0

7.3

100.0

Kooplieden 6.7
en
winkeliers

60.7

5.0

Kleinhandelaren 56.6
en venters

8.5

7.6

Winkelbedienden 1.4

67.2

0.3

100.0
4.5

100.0

Karrelieden 78.4

100.0

Sjouwers

4.9

100.0

Timmerlieden 0.5

100.0

Kleermakers 21.5
Smeden

1.6

9.3

1.5

1.5

100.0
100.0

In 1965, toen ik mijn eerste onderzoek in Paramaribo deed, waren de nieuwe etnische
groepen veel duidelijker aanwezig. Wel pasten zij zich in hun gebruiken en kleding
steeds meer aan en werden zo steeds minder apart zichtbaar. Meer dan een kwart
van de bevolking noemde zich toen Hindostaan en 7 procent noemde zich Javaan.
Ruimtelijk gezien manifesteerden zij zich niet direct afzonderlijk. Welstand vormde
de belangrijkste factor bij de residentiële differentiatie (De Bruijne 1976: 323-327).
Toch werden de Hindostanen en Javanen in het dagelijkse spraakgebruik door
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de andere stadsbewoners nog lang niet altijd tot de eigenlijke bevolking gerekend.
Er werd mij toen soms gezegd - ik begreep dat eerst niet - dat de bevolking van
Paramaribo bestond uit Surinamers, Hindostanen en Javanen. Dat is nu voorbij.
In de daaropvolgende jaren nam de etnische evenredigheid binnen de
stadsbevolking steeds verder toe, terwijl ook steeds meer stadsbewoners zich
‘gemengd’ gingen noemen. In 1992 was er weinig verschil in aantal tussen Creolen
en Hindostanen in Groot Paramaribo - beide groepen vertegenwoordigen samen
ongeveer 1/3 van de bevolking en er waren 14 procent Javanen, 2-3 procent Chinezen
en 5 procent Bosnegers. Bijna 10 procent van de bevolking classificeerde zich als
‘gemengd’. Ook toen was etniciteit niet dé factor die de residentiële differentiatie
verklaart. Dat waren allereerst de welstand en de levenscyclus. Wel kende de helft
van de buurten een kleine, soms zelfs een duidelijke oververtegenwoordiging van
een specifieke etnische groep. Enerzijds zijn dat Hindostaanse en Javaanse wijken
aan de rand van de stad, anderzijds de Creools gedomineerde
volkswoningbouwprojecten. Maar de nieuwe verkavelingsprojecten werden niet naar
etnische kleur bewoond. (Schalkwijk & De Bruijne 1999).

Niet nieuw
Deze korte schets van de invoeging van nieuwe groeperingen in de stad geeft aan
hoe Paramaribo vanouds een migrantenstad is. Dit is nog steeds het geval. De
afgelopen twee decennia is het gezicht van Paramaribo letterlijk en figuurlijk
veranderd. De bevolking als zodanig is weinig gegroeid maar de etnische
samenstelling is gewijzigd. Binnen stad en land is het aantal ‘gemengden’ en zij die
zich kennelijk puur als ‘Surinamer’ beschouwen en de vraag naar etniciteit in het
midden laten nadrukkelijk toegenomen. Bij de volkstelling in 2004 acht 14 procent
van de bevolking van Paramaribo en Wanica zich ‘gemengd’; ongeveer 5 procent
heeft op de vraag naar de etnische achtergrond geen antwoord gegeven. In de context
van dit themanummer vallen het grote aantal Marrons en de bescheiden aantallen
van hen die zich Braziliaan of Chinees noemen op (Algemeen Bureau voor de
Statistiek 2006).
Wat nu in Paramaribo gebeurt, is dus in het geheel niet nieuw. Binnenkomst en
beroepsovername van nieuwe groepen spelen in de stad vanouds een rol van betekenis.
De nieuwkomers worden als nieuwkomers beschouwd totdat ze opgaan in de
samenleving. Dit is tot nu toe in de Surinaamse geschiedenis telkens gebeurd. De
vraag is of dat ook nu zal gebeuren. De huidige nieuwkomers komen uit het
buitenland, maar in bescheidener mate ook uit de districten, in het bijzonder uit het
binnenland. Vooral Marrons zoeken vanuit het binnenland steeds meer een weg naar
en in de stad.
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Tabel 2. De nationaliteit van de bewoners van Paramaribo en Wanica
volgens de Volkstelling van 2004

Surinaamse

Paramaribo
224377

Wanica
82891

Totaal
307268

(%)
93.4

Nederlandse

6772

1119

7891

2,4

Guyanese

4949

834

5783

1,8

Chinese

2695

403

3098

0,9

Braziliaanse

1478

39

1517

0,5

Restant

2675

700

3375

1,0

Totaal

242946

85986

328932

100

Bron: Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006

Marrons
Marrons, de afstammelingen van hen die vrijheid wisten te verkiezen boven het
slavenleven op de plantages, vormen een essentieel onderdeel van de bevolking. Zij
vormen qua grootte nu de derde groep in Suriname. Marrons in de stad zijn qua
oorsprong in stamverband levenden en vinden zo hun wortels in verschillende
stammen en delen van het land. Andere stadsbewoners zijn zich daarvan niet altijd
bewust. Zij spreken over ‘de’ Marrons en weten het onderscheid tussen Aukaners,
Boni's, Paramakaners, Saramakaners, Kwinti's en Matawai niet altijd te maken. In
Paramaribo wordt een herinnering aan hun geschiedenis thans - zij het bescheiden gemarkeerd in het Plein van 10 oktober 1760, de dag waarop de Aukaners een
vredesverdrag sloten met de koloniale overheid; enkele jaren later zouden andere
stammen zoals de Saramaccaners en de Matawai's volgen.
Het leven van de Marrons speelde zich oorspronkelijk vrijwel uitsluitend in het
binnenland af, maar sinds de jaren zestig zijn zij ook steeds meer deel van Paramaribo
gaan uitmaken. Zij vormen de binnenlandse nieuwkomers in de stad en zij worden
door veel andere stadsbewoners nog steeds als nieuwkomers gezien. Het zijn echter
lang niet altijd recente nieuwkomers, iets wat bijvoorbeeld ook geldt voor de huidige
ministers uit de Marronpartijen. En voor vele - zij het lang niet alle - Marronkinderen
in de stad is het binnenland ver weg.
In de jaren zestig was het aantal Marrons in de stad nog bescheiden. De stad
figureerde vaak als een doorgangsplaats. Bij de Volkstelling van 1964 werd er met
betrekking tot de Bosnegers een onderscheid gemaakt tussen hen die in stamverband
leefden en het gezag van de granmans erkenden, en de anderen die dat niet deden;
de laatsten werden etnisch gezien tot de Creoolse groep gerekend. In Paramaribo
leefden toen volgens deze telling nog geen 900 in stamverband levende Bosnegers.
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4 procent
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van de gezinshoofden zich Bosneger, al waren velen slechts tijdelijk in de stad (De
Bruijne 1976: 95). Er was veel heen- en weermigratie. Maar zeker bij de jongeren
trok de stad - en voor sommigen later ook het buitenland en het andere paspoort steeds meer. Sindsdien is het aantal permanent in de stad wonende Marrons sterk
gegroeid, zeker tijdens en na de Binnenlandse Oorlog. Pontbuiten, Sunny Point en
het gebied achter het NIS zijn daarvan nog steeds schrijnende voorbeelden. In 1992
werd minstens 5 procent van de bevolking van Groot Paramaribo als Bosneger geteld
(Schalkwijk & De Bruijne 1999: 34). Zij behoorden tot de armeren binnen de stad 41 procent van hen zelfs tot de allerarmsten. Zij zijn ook nu vooral geconcentreerd
in de arme wijken in het zuiden van de stad zoals in Wintiwai, Ephraïmszegen en
Menckendam. In straten in Abrabroiki, zoals de Hernhutterstraat en de Chr.
Kerstenstraat zijn er veel grote erven waarop zij tezamen wonen. De volkstelling
van 2004 laat zien hoe hun aantal in de stad zich sinds 1992 vrijwel verdubbeld heeft.
Nu vormen zij 10 procent van de bevolking van Paramaribo en Wanica. In Wanica
is hun aantal zelfs groter dan dat van hen die zich Creool noemen.
Die groei vloeit voort uit de trek naar de stad, maar ook uit een sterke
demografische groei in de stad. Marronvrouwen krijgen, zo laat de laatste volkstelling
zien, relatief en absoluut meer kinderen dan andere etnische groepen.3 De Marrons
vormen zo een niet weg te denken groep in Paramaribo. En zij laten zich ook niet
wegdenken maar zij profileren zich, nu zeer zeker dankzij hun markante rol in de
regering.
Het beeld dat zij in de stad hebben opgeroepen, is ook lang niet altijd een positief
beeld, integendeel. Terwijl in 1988 door enkele intellectuelen de Bosnegers, in het
bijzonder de Aukaners, als de bevrijders van Suriname genoemd werden, zijn de
verhoudingen nu niet altijd even gunstig - hoezeer er telkens ook tegenvoorbeelden
zijn aan te voeren. Vaak worden Marrons en criminaliteit gekoppeld. Vele Marrons
behoren tot de armste groepen waarbinnen criminaliteit inderdaad geen uitzondering
is, maar absoluut gezien domineren zij de criminaliteit zeer zeker niet.
De economische activiteiten van de Marrons in de stad concentreren zich zichtbaar
in de hosselcultuur, waarvan de ‘smokkelhandel’ naar Frans Guyana één van de
belangrijkste aspecten is. Hierdoor zijn de taxi's en bussen van en naar Albina een
nieuwe beroepsbranche. Vanuit de stad wordt door hen ook transport naar en van de
goudvelden en van toeristen naar het binnenland geregeld. Daarnaast vinden
Marronvrouwen hun emplooi in bijvoorbeeld de verkoop van landbouwproducten
onder de markt of als schoonmaaksters bij de overheid. Wat intrigeert is dat deze
nieuwkomers in de stad onderling steeds meer verscheidenheid gaan tonen. De groep
is niet alleen qua herkomst gevarieerd maar wordt het ook

3

Zie Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006: Deel II, Tabel 13. Zie ook het artikel in dit
nummer van Hebe Verrest.
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steeds meer intern. Het beroepsveld wordt steeds veelzijdiger al zullen de meesten
geen hoge inkomens (gaan) verdienen. Maar onder de kinderen van hen die langere
tijd in de stad wonen, zijn er ook die zich academisch vormen en een rol van betekenis
binnen en buiten de Marrongemeenschappen gaan spelen. Degenen die gestudeerd
hebben krijgen banen in het bedrijfsleven en - vooral onder de nieuwe
regeringsconstellatie - bij de overheid. De kinderen die tijdens en na de oorlog naar
de stad kwamen, doen het op school beter dan in het binnenland - wat niet alleen als
iets positiefs beschouwd kan worden (De Vries 2005: 108). De positie in de stad van
degenen die tijdens en na de oorlog gekomen zijn, is over het algemeen nu wel
slechter dan van migranten die eerder kwamen.
Goed en relevant onderwijs is essentieel. Opvallend in dit verband is dat volgens
de laatste Volkstelling onder stadsbewoners die een Marrontaal als eerste taal spreken,
het Nederlands de tweede meest gesproken taal is en door bijna de helft gekend
wordt. Dit geeft aan dat vorming van betekenis wordt. In die zin worden deze Marrons
dus steeds meer stadsbewoners. Toch spreekt minder dan 20 procent van hen nog
geen enkele tweede taal - maar de leeftijdsopbouw wordt niet aangegeven.4
Wat hun toekomst in de stad betreft, deze vraagt allereerst om eigen inzet,
gestimuleerd vanuit de groepen. Ine Apapoe, een Marronvrouw die zelf succesvol
aan de universiteit gestudeerd heeft, schreef mij in oktober 2006: ‘Voor de Marrons
geldt: ontwikkel je zoveel mogelijk, pas je aan aan de nieuwe omstandigheden, maar
verloochen je afkomst niet.’ Ze vraagt ook om een positieve en genuanceerde
opstelling vanuit andere groepen, zodat wat binnen kleine groepen Marrons gebeurt,
niet met het geheel gelijk gesteld wordt.

Buitenlandse nieuwkomers
Het huidige Paramaribo wordt ook gekenmerkt door ‘vreemde’ nieuwkomers van
buitenaf die de uittocht naar Nederland deels compenseren. Dat lijkt
macro-economisch gezien gunstig mits zij nuttige taken vervullen en het lijkt
maatschappelijk positief indien zij zich min of meer in de samenleving integreren,
zoals ook eerder nieuwelingen deden. Er zijn groepen die in de jaren zeventig een
eerste ingang in en rond de stad vonden zoals de Guyanezen en de - over het algemeen
gewaardeerde - Haïtianen. Guyanese vaklieden en ook andere Guyanezen komen
nog steeds. Er zijn bestaande relaties die maken dat men voor tijdelijke arbeid heen
en weer trekt. Blijvers zijn soms illegaal, wat vooral voor hun kinderen ongunstig
is, want illegale kinderen mogen niet naar school. Maar een echte Caricom-immigratie
heeft nog niet plaatsgevonden. Een kleine nieuwe groep uit een ander deel van de
wereld is Turks en actief in het casinowezen.

4

Zie Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006: district Paramaribo, Deel IV, Tabel 01.
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De grotere groepen zijn de Nederlanders, de Brazilianen en de Chinezen. Om welke
aantallen het precies gaat is onduidelijk. Er zijn verschillende bronnen, maar
aangenomen wordt dat de cijfers aan de lage tot zeer lage kant zijn. Dat lijkt waar te
zijn, maar toch moet benadrukt worden dat mensen die zeer zichtbaar zijn - door
uiterlijk, taal en/of beroep - qua aantal snel overschat worden. In een onderzoek dat
ik enkele jaren geleden onder studenten deed naar hun perceptie van de Libanezen
in Suriname werd hun aantal slechts door eenderde van de studenten min of meer
correct aangegeven en tienmaal te veel was bepaald geen uitzondering (De Bruijne
2006: 129-132). Dit zal ook voor de immigratie van Nederlanders, Chinezen en
Brazilianen gelden. Een statement als ‘Surinamers over enkele jaren minderheid in
eigen land’ zoals onlangs op een lezing in Paramaribo gesteld werd, doet mij aan de
Nieuwe Surinaamsche Courant van 1907 denken en lijkt sterk overdreven. Bovendien
wordt dan de integratiecapaciteit van Suriname met zijn Nederlandstalig onderwijs
en het Sranan als voertaal onderschat.
Als inleiding op de hier gepubliceerde voordrachten over de Nederlanders,
Brazilianen en Chinezen als nieuwkomers is het van belang in te gaan op de omvang
van de migraties en op reacties van burgers, bedrijven en de overheid. Het is
noodzakelijk te beklemtonen dat het drie geheel verschillende migrantengroepen
betreft die bovendien geen interne homogeniteit kennen. Elke generalisatie over ‘de’
nieuwkomers is dan ook gevaarlijk. Er zij aan toegevoegd dat mijns inziens de
kritische geluiden die in de pers - zeker als ingezonden stukken - met betrekking tot
immigranten geuit worden, geen directe weerspiegeling zijn van het algemene
gevoelen onder de bevolking. Het Surinaamse beeld dat ik recent heb kunnen
waarnemen, is veel genuanceerder.
De overgrote meerderheid van de migranten komt legaal. Zonder visum is Zanderij,
zoals ook Cayenne of Georgetown, een moeilijk te passeren obstakel. De vraag is
wel hoe men aan het vereiste visum komt. Er wordt in de wandelgangen gezegd dat
dat soms in China op specifieke wijze verkregen is. In elk geval is de vraag van
belang wat er gebeurt als het visum verlopen is. Wie dan legaal wil blijven, moet
een verblijfsvergunning hebben aangevraagd en hebben gekregen. Een en ander
gebeurt lang niet altijd. Dit geldt voor Nederlanders en voor Chinezen, en zeker voor
Brazilianen die geen toeristenvisum nodig hebben om een aantal maanden in Suriname
te zijn. In elk geval is het aantal door het CBB (Centraal Bureau
Bevolkingsboekhouding) geregistreerde immigranten laag. Het zijn er gemiddeld
1600 per jaar, dat wil zeggen 0,3 procent van de bevolking.5 Van hen is meer dan de
helft Nederlander. Uit China immigreren formeel gemiddeld 200 mensen per jaar,
uit Brazilië slechts 25. Dat zijn onwaarschijnlijk lage aantallen.

5

Zie migratiegegevens van het CBB 2000-2004, verstrekt door het Algemeen Bureau voor
de Statistiek (ABS).
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Om welke aantallen buitenlanders het in totaal gaat, zou moeten blijken uit de cijfers
naar nationaliteit van de bevolking verzameld bij de Volkstelling van 2004. Het
betreft dan mensen met een niet-Surinaamse nationaliteit die bij de telling aangaven
Suriname niet binnen een half jaar te zullen verlaten. Het aantal dat bij de telling in
2003 stelde dit wel te zullen doen, lag op ongeveer 8000, dat is bijna de helft van de
in 2004 getelden met een vreemde nationaliteit.6 Duidelijk wordt uit Tabel 2 dat in
Paramaribo en Wanica het overgrote deel, meer dan 93 procent van de bevolking,
de Surinaamse nationaliteit bezit. Er zijn ongeveer 18.500 buitenlanders van wie 2,4
procent Nederlander, 1,8 procent Guyanees, 0,9 procent Chinees en 0,5 procent
Braziliaan is.7

Nederlanders
Nederland is in Suriname en Suriname is in Nederland. Het vanuit Nederland
gestimuleerde Surinaamse Jeugdjournaal is bijvoorbeeld een klein teken van de
aanwezigheid van Surinaamse Nederlanders in Suriname. Maar het werkt ook
andersom: het geeft drie keer per week via ATV 5 de Amsterdamse jeugd enig zicht
op Suriname en leert hen ook hoe goed Nederlands gesproken wordt.
In Paramaribo - zie ook het artikel van Geertje Laurijssen in dit nummer - zijn het
en der Surinaamse Nederlanders en steeds meer ook andere Nederlanders te vinden.
Soms zijn zij wel zeer zichtbaar zoals 's avonds bij café-restaurant 't Vat tegenover
hotel Torarica. Er zijn er velen die op familiebezoek, als toerist of als stagiaire komen,
maar hoeveel personen daadwerkelijk blijven en zich vestigen is onbekend. Volgens
de Volkstelling van 2004 waren destijds 4500 Nederlanders woonachtig in
Paramaribo. Daar bij de telling geen paspoort overlegd moest worden, mag worden
aangenomen dat lang niet alle Nederlanders de kleur van hun paspoort hebben
aangegeven. Door sommigen wordt dat als ‘gevaarlijk’ beschouwd. Zo heeft men
lang niet altijd een verblijfsvergunning. Het aantal van 4500 zal dan ook te laag zijn.
In de wandelgangen zijn getallen van 15.000 tot 30.000 Nederlanders te horen, maar
waar die cijfers op berusten is mij niet duidelijk. Bij een analyse van de
leeftijdsopbouw van de geregistreerde Nederlanders valt op dat er onder hen relatief
veel ouderen zijn. Maar ook onder jongeren in middelhoge functies in het bedrijfsleven
treft men nu veel Nederlanders, vooral van Surinaamse origine. De laatsten zijn lang
niet allen ‘remigrant’, soms zijn zij in Nederland geboren. Zij zijn voor de Surinaamse
economie essentieel en tegelijkertijd een vorm van concurrentie voor de lokaal
geschoolden. Positief ‘probleem’ is dat veel remigranten hoewel zij hun paspoort
niet willen inruilen, toch emotioneel Surinamer zijn. Zij spreken van ‘onze’ president
en zullen, op

6
7

Zoals verzameld bij de Volks- en Woningtelling van 2003 die verbrand is. Informatie drs.
Iwan Sno, directeur ABS.
Zie Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006: Deel 1, Tabel 4.
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zich helaas, op 22 november 2006 niet gestemd hebben. Er hebben zich slechts 184
personen via de Nederlandse ambassade geregistreerd voor de Tweede
Kamer-verkiezingen.8 Er zijn ook veel remigranten - maar lang niet allen - die klagen,
bijvoorbeeld dat terwijl voor ‘de’ Chinezen ‘alles’ snel geregeld wordt, maar dat zij
een nieuw rijbewijs moeten halen, hoge belastingen moeten betalen enzovoort. Het
zal misschien waar zijn, maar wie de andere kant op gaat heeft momenteel veel
grotere problemen.

Brazilianen
Brazilianen zijn een nieuw gezicht van Suriname geworden; zie het artikel van Marjo
de Theije. Het totaal aantal Brazilianen in Paramaribo en in Suriname is niet bekend.
De Theije spreekt van schattingen tussen 15.000 en 40.000 (De Theije 2006: 117).
In 2004 zijn er in Suriname 3803 en in Paramaribo 1480 personen met de Braziliaanse
nationaliteit geteld. Hun komst dateert vooral van de tweede helft van de jaren
negentig van de vorige eeuw en hun belangrijkste economische activiteit is
goudwinning. Ook is er een oudere groep migranten, vooral partners van Surinamers
die voor studie naar Brazilië gingen en daarna terugkeerden. In de telling van 2004
zijn in elk geval in het binnenland lang niet alle goudzoekers opgenomen en zeer
waarschijnlijk ook niet in de stad, ook omdat door velen verklaard zal zijn dat men
slechts tijdelijk in het land verblijft. Dat laatste is slechts ten dele correct. Voor een
aantal Brazilianen vormt Suriname, waar de betrouwbaarheid van de wetgeving veel
groter is dan in Brazilië zelf en de sociale spanningen minder zijn, een aantrekkelijke
plaats van vestiging waar de arbeidsmogelijkheden verder reiken dan alleen de
goudwinning. Qua beroepsprofiel vormen zij momenteel geen directe concurrentie.
Hoezeer zij als Brazilianen zichtbaar zijn, zowel mannen als vrouwen mengen zich
relatief makkelijk in de samenleving. In de rooms-katholieke kerk functioneren nu
ook Portugese priesters en niet zelden wordt in de kerk een huwelijk ingezegend van
een Braziliaan met een Surinaamse of omgekeerd van een Braziliaanse vrouw - al
of niet van lichte zeden - die hogerop wist te komen door een Surinamer te binden.
Er zijn ook actieve Volle Evangelie-kerken, zoals de Deus é Amor-kerken waarin
ook Surinamers in beperkte aantallen present zijn. Qua woonplaats zijn de Brazilianen
verspreid over de stad te vinden, zoals bijvoorbeeld op Livorno, maar toch met name
in een stuk van het noorden, dat - overtrokken - Klein Belém genoemd wordt, dat
wil zeggen in de Anamoestraat, Verlengde Prinsessestraat, Tourtonnelaan en
omgeving. Er zijn soms conflicten; bijvoorbeeld toen het bedrijf Ourominas de
goudverwerking daar wilde uitbreiden, wat begrijpelijkerwijs de vrees voor
milieuverontreiniging aanwakkerde. Toch wordt gezegd dat

8

Informatie van Ralf van de Beek, Tweede Ambassadesecretaris Politieke, Pers en Culturele
Zaken, Nederlandse Ambassade Paramaribo.
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de onderlinge verhoudingen over het algemeen redelijk goed zijn. Bij de
wereldkampioenschappen voetbal is de aanhang van Brazilië niet alleen in het noorden
van de stad te vinden.

Chinezen
China manifesteert zich steeds meer in de wereld en toont zich ook meer in het
Caraïbisch gebied en zo ook in Suriname op verschillende terreinen, onder andere
via ontwikkelingsprojecten; zie het artikel van Paul Tjon Sie Fat. Er komen in de
Caraïbische landen ook Chinese migranten, zij het in aantal minder dan druppels van
de 1300 miljoen in China wonenden. Dit neemt niet weg dat er in Surinaams
perspectief veel Chinezen komen en, in duidelijk mindere mate, zich er ook vestigen.
Het zijn Chinezen uit andere gebieden dan de streek van oude Hakka-Chinezen en
zij vinden eigen wegen in het land - in de handel, de constructie, de houtsector en
de landbouw. Hoeveel er precies komen is niet duidelijk. Het aantal op Zanderij en
in Nickerie geregistreerde binnenkomers bedroeg de afgelopen twee jaar ongeveer
4000. Opvallend is dat het tien jaar daarvoor om een aantal van 9000 ging. In die zin
is er dus geen sprake van een stijging.9 Maar hoeveel personen terugkeren of
doortrekken naar andere landen is niet bekend.
Het aantal en de opvallende aanwezigheid van Chinezen roepen een aantal vragen
op: hoe zijn ze hier gekomen en kregen ze een visum? Was en is er bij hun vestiging
sprake van corruptie, dat wil zeggen van de verstrekking van snel verkregen verblijfs-,
winkel- of werkvergunningen en zelfs van paspoorten? Komen er niet veel te veel
Chinezen en nemen zij het land over? Pakken ze onze banen af? Deze vragen zijn
vaak geplaatst in partijpolitieke discussies - sommige partijen zouden met name deze
migratie bevorderen. Ik kan dat niet beoordelen.
In Paramaribo uiten bewoners en instanties verschillende opvattingen over de
Chinese, en in mindere mate, de Braziliaanse immigratie. Er heerst vaak een gevoel
dat Suriname in deze migraties overruled wordt. De nieuwelingen zijn zeer zichtbaar,
niemand weet precies wat ze doen, en er is geen beleid van de overheid in dezen.
Dit is te vatten in een algemene huiver die Suriname kenmerkt voor wat van buiten
komt. Hoe leven wij als kleine samenleving herkenbaar voort in een wereld die van
steeds meer zijden op ons af komt?
Toch verschillen visies op de immigratiestromen soms nadrukkelijk. Af en toe
wordt benadrukt dat de migranten buiten de samenleving staan en de Nederlandse
taal moeten leren, en dat geldt zeker voor hun kinderen. Ik heb een hoofd van een
gerenommeerde school gesproken die het zielig vindt dat Chinese en Braziliaanse
kinderen in de eerste klas moeilijk aan het onderwijs kunnen deelnemen omdat ze
geen Nederlands kennen. Er zijn extra klasjes georganiseerd om kinderen snel goed
Nederlands te

9

Gegevens verstrekt door het Algemeen Bureau voor de Statistiek.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

24
leren. Wat veelal lukt, want veel migrantenkinderen zijn zeer leergierig. Dit geeft
wel een bekend dilemma aan. Moeten kinderen in hun eigen taal onderwijs krijgen
(bij tijden zijn er bijvoorbeeld plannen voor een Portugeestalige school) of juist
Nederlands om makkelijker te kunnen integreren? Een ander probleem is dat kinderen
zonder verblijfsvergunning nu niet naar school kunnen - wat zeker de Chinese ouders
zeer problematisch zullen vinden.
De komst van de nieuwe Chinezen verstoort volgens velen de bestaande
sociaal-economische situatie waaronder de arbeidsmarkt. Een duidelijk teken van
de nieuwe Chinese immigratie is de opkomst van nieuwe supermarkten zoals die
bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar zijn langs de Indira Gandhiweg voor hen die van
het J.A. Pengel International Airport naar de stad rijden. Hoe kan dat, al die nieuwe
winkels? Toch reageren veel consumenten positief op de nieuwe Chinese
supermarkten. Zij zeggen dat de producten in de Chinese winkels soms minder van
kwaliteit zijn en dat je dus goed moet uitkijken, maar dat de prijzen duidelijk lager
liggen. Ik heb een enthousiaste discussie tussen een aantal docenten meegemaakt
waarin de één tegen de ander opbood wat in welke Chinese supermarkt beter en
goedkoper beschikbaar was.
Chinese arbeiders, bijvoorbeeld bij de asfaltering van wegen, werken hard. Dat
roept gemengde reacties op. Sommigen spreken van nieuwe slavenarbeid want men
maakt lange uren tegen lage lonen. Anderen zien het anders. Een collega: ‘Men is
jaloers op de Chinezen omdat die te hard werken.’ In een discussie die ik in oktober
2006 had met studenten van de Anton de Kom Universiteit, zei één van hen: ‘Eigenlijk
kunnen wij van hun inzet veel leren.’ En je ziet nu ook op de Indira Gandhiweg
Surinaamse arbeiders in Chinese projecten werken.
Vanuit het autochtone bedrijfsleven is er vaak kritiek op de Chinese business. Die
zou vernietigend zijn voor de Surinaamse economie. Maar ook dat wordt betwist.
Een saillante uitspraak van Subhaas Mungra, oud-minister en oud-ambassadeur en
nu actief als seniordocent aan de universiteit in een persoonlijk gesprek: ‘We hadden
een verlaten plantage, maar de Chinezen brengen nieuwe en noodzakelijke dynamiek.’
In elk geval is er veel discussie in de pers over de nieuwe bevolkingsontwikkeling
- in soms heel harde woorden. President Venetiaan heeft zich in zijn jaarrede van
2006 in deze discussie gemengd: ‘Voorts is er sprake van een op generalisatie
gebaseerde campagne tegen immigranten en toeristen uit één bepaald deel van de
wereld’ (Venetiaan 2006: 3) - een uitspraak die vrijwel zeker op de discussie over
de Chinese immigratie slaat.

Overheidsbeleid
Wat is nu het beleid van de Surinaamse overheid ten aanzien van de buitenlandse
nieuwkomers? Kort gezegd, dat is er nauwelijks. Er is geen zicht op de omvang,
inhoud en betekenis van de immigratiestromen. In
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het belangrijke Meerjarenontwikkelingsplan 2006-2011 is geen enkele paragraaf
gewijd aan de bevolkingsontwikkeling. Er is alleen een korte alinea over migratie
en personenverkeer. Daarin is aangegeven:
Door de effecten van globalisatie wordt Suriname steeds meer
geconfronteerd met het migratievraagstuk. In overleg met de relevante
ministeries zal het migratiebeleid gericht zijn op de verdere ordening van
het personenverkeer en wordt er tevens aandacht geschonken aan de
migratiestromen binnen de eigen regio, met name Caricom en de
grenslanden. Bij de implementatie van het migratiebeleid wordt rekening
gehouden met relevante nationale wetten en internationale conventies
(Meerjarenontwikkelingsplan 2006-2011 2006: 58).
Dat is alles. Toch wordt er in regeringskringen wel degelijk nagedacht over de
ontwikkeling van het vreemdelingenbeleid. Minister Chandrikapersad Santokhi van
Justitie en Politie heeft een commissie ingesteld waarin zijn beleidsadviseurs,
mevrouw G. Akton, Commissaris van Politie in Utrecht en van Surinaamse origine,
en de heer D. Lo Fo Sang een centrale rol spelen. Deze commissie heeft een
meerjarenbeleidsplan vreemdelingenbeleid 2006-2010 voorgesteld. De voorstellen
behelzen enerzijds het transparant maken van alle informatie en besluitvorming over
vreemdelingen en anderzijds het nemen van een aantal beleidsmaatregelen.10 Deze
beogen onder meer
- het krachtiger bestrijden van illegaal verblijf; personen met een verlopen
toeristenvisum zouden het land moeten verlaten;
- een aanvrage tot verblijfsvergunning alleen mogelijk te maken in het land van
herkomst via de Surinaamse vertegenwoordiging daar;
- Nederlanders van Surinaamse origine een gemakkelijker toegang tot en vestiging
in Suriname te geven;
- de verblijfstoegang van deskundig personeel ten behoeve van het bedrijfsleven
te versoepelen.
Deze voorstellen beogen dus de immigratie te reguleren. Het uitgangspunt is dat
immigratie voor Suriname zeer nuttig kan zijn en dat daarom een pro-actief en
gecoördineerd beleid gewenst is. Binnen het beleid moet ruimte worden gecreëerd
voor overleg met het bedrijfsleven voor de selectie van de juist gekwalificeerde
migranten. Tegenover naturalisatie staat men positief, maar het vraagt om een
inburgeringsplicht die getoetst moet worden via een inburgeringsonderzoek. Dat zou
nieuw beleid zijn. De sleutelvragen zijn: hoe kan door immigratie economische
dynamiek in het land worden gebracht? En: hoe wordt de sociale voorwaarde daarvoor
gerealiseerd, namelijk dat de migranten op een of andere manier in de samenleving
integreren, dat wil zeggen tot de eigenlijke bevolking

10

Zie onder andere Texel 2006.
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van het land gaan behoren, zoals ook na 1907 is gebeurd? Daartoe is nationale
bezinning en actie nodig die nieuwkomers welkom heet die op de een of andere wijze
voor Suriname van betekenis kunnen zijn.
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Marike Goossens
Migratie van Saramakaners naar de hoofdstad
Dit artikel beschrijft de migratie van de Saramakaners naar Paramaribo, meer in het
bijzonder het leven in een dorp aan de Boven-Suriname en de motieven van
dorpsbewoners om naar de stad te verhuizen. Het onderzoek ervoor werd verricht in
het dorp Masiakiiki1 en in Paramaribo gedurende de maanden februari, maart en april
2006.2

Migratietheorie
Migratie maakt al deel uit van de Saramakaanse samenleving sinds de Saramakaners
zich terugtrokken in de Surinaamse binnenlanden. Zij hielden zich weliswaar afzijdig
van de Surinaamse maatschappij, maar waren er tegelijkertijd van afhankelijk voor
essentiële goederen zoals kleding, geweren en gereedschap (Price 1970: 157). In
eerste instantie ondernamen Saramakaners korte reizen naar de kust om inheemse
goederen te ruilen voor westerse artikelen, vanaf de tweede helft van de 19e eeuw
waren er echter steeds meer Saramakaanse mannen die door toegenomen
arbeidsmogelijkheden langere tijd in de kuststreken verbleven (Price 1975: 65). Zij
vonden werk in de houtkap en het riviertransport. Een andere lucratieve optie was
het werken in de goudhandel in Frans Guyana, een optie waar tegenwoordig nog
steeds veel gebruik van wordt gemaakt. Sindsdien zijn de mogelijkheden en
omstandigheden veranderd maar nog steeds bevindt een groot deel van de
Saramakaanse bevolking zich buiten

1
2

De spelling van de geografische namen is aangepast aan die op het bijgevoegde kaartje
(Figuur 1).
In het navolgende wordt gesproken over de volgende theorieën. In de jaren vijftig en zestig
werd migratie vooral bestudeerd binnen het kader van de moderniseringstheorie. In deze
theorie staat ontwikkeling, gedefinieerd volgens westerse maatstaven, centraal. Er wordt een
scheiding verondersteld tussen stad en platteland waarbij economische en sociale
ontwikkelingen in de stad zich verspreiden naar het platteland (Kearney 1988: 334). Het
push-pull-model stelt dat migratie wordt beïnvloed door push-factoren (geassocieerd met de
plaats van herkomst) en pull-factoren (geassocieerd met de plaats van vestiging). Dit model
valt binnen de moderniseringstheorie omdat de push-factoren geassocieerd worden met
traditionele gemeenschappen en de pull-factoren met ontwikkelde, ‘moderne’ samenlevingen
(Du Toit 1990: 309). Tegenwoordig beschouwen sociale wetenschappers deze theorie als
achterhaald omdat huidige migratiestromen naar steden zich beter laten verklaren aan de
hand van het concept sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting is het proces waardoor individuen
en groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de
samenleving waarin zij leven (Allen & Thomas 2000: 14). Een derde benadering van migratie
is het spatial-flow model (Du Toit 1990: 308). Dit model beschrijft een aantal stromen naast
die van migranten zelf en biedt daardoor een ander perspectief op de relatie tussen dorpen
en steden. De situatie van migranten in hun plaats van aankomst kan bestudeerd worden aan
de hand van het concept adaptieve strategieën (Graves & Graves 1975: 128).
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de dorpen aan de Suriname. In 1936 bevond naar schatting 60 procent van de
Saramakaanse mannen zich in Frans Guyana (Wong 1938: 323 in Price 1975: 71).
In 1968 bevond de helft van de mannen uit Dangogo zich in Kourou, Frans Guyana
(Price & Price 1989: 199). Na de Tweede Wereldoorlog vonden de Saramakaanse
mannen ook werk als ongeschoolde arbeiders, bijvoorbeeld bij de bouw van het
internationale vliegveld van Suriname en de Brokopondodam (Price 1975: 66). Het
waren voornamelijk de mannen die voor langere tijd de dorpen verlieten om als
arbeider te werken in de kuststreek of in Frans Guyana. Een verblijf in de stad van
negen tot zelfs twintig jaar was niet ongebruikelijk (Price 1975: 70-71).3 Behalve de
tot dusver beschreven, vrijwillige migratie is er ook sprake geweest van gedwongen
migratie (Du Toit 1990: 305). Naast het verschaffen van (tijdelijke) werkgelegenheid
heeft de bouw van de Brokopondodam in de jaren zestig van de vorige eeuw namelijk
de gedwongen transmigratie van ongeveer 5000 Saramakaners tot gevolg gehad
(Hoop 1991: 63). Een aantal van hen koos ervoor om zich te vestigen in
transmigratiedorpen die de overheid gebouwd had en anderen kozen ervoor om naar
Paramaribo te verhuizen. Ook de Binnenlandse Oorlog die in 1986 uitbrak, heeft de
gedwongen migratie van een deel van de Saramakaners tot gevolg gehad, bijvoorbeeld
in het geval van Pokikóon (vaak ook Pokigron genoemd). Dit dorp is tijdens de
Binnenlandse Oorlog volledig verwoest. De inwoners zijn naar Paramaribo gevlucht
waar een deel van hen nog steeds woont. De recente Saramakaanse migratie valt
echter grotendeels onder vrijwillige migratie: Saramakaners besluiten hun dorp te
verlaten op zoek naar werk of om onderwijs in de stad te volgen. Een verschil met
de eerdere migratie is dat tegenwoordig ook vrouwen deel uitmaken van de
migrantenstroom. Voor de analyse van de migratie vóór de binnenlandse oorlog
maak ik gebruik van het zogenaamde push-pull-model van de moderniseringstheorie.
Daarin zijn twee factoren van invloed op migratie: push-factoren (factoren die
migranten als onwenselijk beschouwen) en pull-factoren (factoren die migranten als
wenselijk beschouwen).4
De migratie ná de Binnenlandse Oorlog vindt plaats binnen een andere context,
waardoor een ander model gebruikt moet worden voor de bestudering van dit
verschijnsel. De situatie die door de moderniseringstheorie wordt beschreven, is een
situatie waarin migranten op zoek gaan naar

3

4

Dit verschijnsel is niet uniek voor de Saramakaners; ook de Aukaners en de Matawai kennen
een lange geschiedenis van arbeidsmigratie (Thoden van Velzen & Van Wetering 1988: 19;
De Beet & Sterman 1981: 418).
Het push-pull-model valt binnen de sterk bekritiseerde moderniseringstheorie waarin
ontwikkeling wordt gedefinieerd volgens moderne westerse maatstaven op zowel economisch,
sociaal als cultureel gebied, omdat de push-factoren geassocieerd worden met traditionele
gemeenschappen en de pull-factoren met ontwikkelde, ‘moderne’ samenlevingen. De
moderniseringstheorie gaat uit van een scheiding tussen stad en platteland waarbij
economische en sociale ontwikkelingen in de stad zich verspreiden naar het platteland
(Kearney 1986: 334). Migranten bewegen zich in tegenovergestelde richting.
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Figuur 1 Dorpenkaart Saramakaanse dorpen aan de Boven-Suriname
Bron: Bureau van kleine ondernemers in Saamaka, 1998
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ontwikkeling en modernisering in de stad. Deze theorie geeft echter geen volledig
beeld van de exodus van bewoners van het binnenland naar de stad. Verpaupering
van het platteland en de groeiende economische, sociale en politieke uitsluiting van
de rurale bevolking spelen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een grotere rol
in migratie dan de zucht naar modernisering op zichzelf. De inwoners van de dorpen
migreren naar de stad op zoek naar mogelijkheden die in hun dorp ontbreken.
Het spatial-flow model zet zich af tegen de eerder genoemde moderniseringstheorie
en is verbonden met de onderkenning van het proces van sociale uitsluiting. Met
‘sociale uitsluiting’ wordt niet bedoeld uitsluiting van buitenaf of uitsluiting als
zelfgekozen isolement, maar een situatie van levensomstandigheden die veel
moeilijker zijn dan in de rest van de samenleving. Het model veronderstelt een
verbinding tussen stad en platteland en laat zien dat niet alleen mensen zich
verplaatsen door de geografische ruimte, maar ook diensten en goederen: er bestaat
namelijk een uitgebreid goederenverkeer van allerlei gebruiksvoorwerpen en kleding
en van brandstof (dieselolie) naar de dorpen in het binnenland.5
Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, passen migranten zogenaamde
‘adaptieve strategieën’ toe om de problemen die zij tegenkomen op te lossen: op
verschillende manieren ondernemen zij actie om hun levensstandaard te verbeteren,
zowel individueel als groepsgewijs.6 Kettingmigratie is een in Suriname veel
voorkomend voorbeeld van zo'n groepsgeoriënteerde strategie. Vanwege de langdurige
en frequente migratie naar Paramaribo zijn er veel mensen in het binnenland die
familie of bekenden in de stad hebben. Nieuwe migranten maken gebruik van deze
contacten om ook naar de stad te komen.7
Met betrekking tot het aangaan van sociale relaties in de stad heeft een migrant
de keuze om deze vooral of in eerste instantie te zoeken binnen zijn eigen familie of
etnische groep, of daarbuiten. Migranten hebben in eerste instantie vaak contact met
personen met wie zij etnische, linguïstische of andere banden hebben (Du Toit 1990:
306). Dit gaat deels op in

5

6

7

In zijn beschrijving van interne migratie maakt Lynch (2005: 6) onderscheid tussen
verschillende stromen: voedselstromen, natuurlijke stromen, stromen van mensen, van geld
(remittances) en van ideeën. Remittances zijn geldbedragen die migranten overmaken naar
de achterblijvers in de gemeenschap van herkomst (Chaudhuri 1993: 35). Een stroom die
Lynch niet noemt maar die wel relevant is in Suriname, is de goederenstroom.
Bij het bestuderen van adaptieve strategieën worden migranten gezien als actoren die zelf
actie ondernemen om hun levensstandaard te verbeteren. De motieven die een individu had
om te migreren, spelen een rol in de keuze voor een bepaalde strategie. Volgens Graves &
Graves (1974: 128) kan een onderscheid gemaakt worden tussen individualistische en
groepsgeoriënteerde strategieën. Bij individualistische strategieën vertrouwt een migrant op
zijn eigen resources en zijn eigen initiatieven om tot een oplossing voor problemen te komen.
Als een migrant groepsgeoriënteerde strategieën hanteert, zoekt hij hulp bij anderen: leden
van zijn familie, mensen die ook uit zijn regio komen of migranten van zijn eigen etnische
groep.
Dit is geen nieuw verschijnsel, ook migranten van andere groepen zoals de Aukaners, gaan
in de stad vooral om met en verlenen hulp aan verwanten (Lamur 1965: 126).
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Paramaribo waar Saramakaanse migranten bij elkaar wonen in de wijk Sunny Point
en waar mensen afkomstig uit Santigron en Pokikóon sportteams vormen. Er zijn
echter ook mensen die onderwijs komen volgen in de stad en op school juist contacten
leggen met mensen buiten hun eigen etnische groep.
Een ander onderscheid dat gemaakt wordt betreft het verschil tussen formele en
informele strategieën. Theoretisch kunnen migranten gebruik maken van formele
kanalen voor het oplossen van hun problemen. Dit is in Paramaribo echter nauwelijks
aan de orde omdat er zo goed als geen formele organisaties bestaan die zich richten
op het welzijn van migranten. Arbeidsbureaus zijn er niet waardoor de migranten
vooral aangewezen zijn op informele netwerken van familieleden, bekenden of leden
van dezelfde etnische groep bij het vinden van een baan of onderdak.

Migratie voor de binnenlandse oorlog
De Saramakaners in de stad maken deel uit van verschillende sociaal-economische
klassen. Een deel van mijn informanten bevindt zich in de hogere sociaal-economische
klasse.8 Zij zijn in de jaren vóór de Binnenlandse Oorlog op jonge leeftijd naar de
stad verhuisd. In hun dorp van herkomst hadden zij de lagere school met goed resultaat
doorlopen en zij gingen naar de stad om hun opleiding voort te zetten. De mensen
die ik gesproken heb, vertelden dat zij gemotiveerd waren om hun opleiding tot een
goed einde te brengen en in veel gevallen kregen zij hulp. Zo vertelde een vrouw uit
Botopasi dat zij in dat dorp in huis genomen werd door een vrouw die zelf geen
kinderen had en eenzaam was. Deze vrouw nam haar vervolgens mee naar de stad
zodat zij daar naar school kon. Tegenwoordig heeft zij nog steeds goed contact met
deze vrouw die zij haar pleegmoeder noemt en woont ze in haar huis (de pleegmoeder
woont zelf ergens anders). Een man uit Semoisi kwam in zijn dorp in contact met
een inspecteur van het rooms-katholieke onderwijs die daar tijdelijk verbleef om de
lessen van leerkrachten te inspecteren. Hij trok de aandacht van deze man met een
opstel dat hij geschreven had voor een wedstrijd. De man heeft hem opgevangen
toen hij in de stad kwam om onderwijs te volgen en bekostigde een internaat voor
hem. Na het internaat woonde hij twaalf jaar bij deze man in huis. Zijn eerste baan
kreeg hij dankzij diens bemiddeling. Een andere man, die zijn jeugd in Dyuumu heeft
doorgebracht, trok ook de aandacht door zijn prestaties op school. Hij was goed
genoeg om een klas van de lagere school over te slaan en een artsenechtpaar in
Dyuumu was hiervan onder de indruk. Zij hebben hem meegenomen naar de stad
zodat hij zijn opleiding kon

8

Het is niet mogelijk om tot kwantificering te komen. In de publicaties van de Volkstelling
2005 wordt alleen gesproken over Marrons (hier zijn de Aukaners dus bij inbegrepen) of
over binnenlandbewoners.
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voortzetten. Tijdens zijn opleiding in de stad woonde hij in een internaat van de
evangelische broedergemeente.
Een belangrijke individuele strategie voor Saramakaanse migranten in deze periode
was dus het volgen van onderwijs. Ook wordt duidelijk dat de juiste connecties van
belang zijn om vooruit te komen. Het onderwijs dat iemand heeft kunnen volgen en
de sociale contacten die iemand heeft, zijn van invloed op de mogelijkheden die de
migranten in de stad krijgen. Het verblijf in een internaat, waar kinderen een
gestructureerde opvoeding krijgen en gestimuleerd worden om het goed te doen op
school, is hierbij van belang. Op latere leeftijd zijn deze sociale contacten opnieuw
belangrijk bij het vinden van een goede baan.
Een van de oorzaken van de migratie vóór de Binnenlandse Oorlog bestond dus
uit de onderwijsmogelijkheden in de stad. Jonge, veelbelovende scholieren kwamen
naar Paramaribo op zoek naar vervolgonderwijs om zichzelf verder te ontwikkelen.
Deze scholieren zijn inmiddels succesvolle volwassenen die zich inzetten voor de
ontwikkeling van het binnenland, door middel van hun werk of via persoonlijke
projecten. De man uit Dyuumu werkt als ontwikkelingswerker voor de evangelische
broedergemeente en probeert door middel van verschillende projecten de ontwikkeling
in het binnenland op gang te brengen. Ook de man uit Santigron probeert met tours
naar het binnenland en door het inkopen en verkopen van houtsnijwerk
werkgelegenheid te creëren in het binnenland.

Nieuwe migratieredenen
Tegenwoordig is de belangrijkste reden die migranten noemen om hun geboortegrond
te verlaten en te verhuizen naar de stad de achtergebleven ontwikkeling in het
binnenland ten opzichte van de stad. Ter illustratie hiervan zal ik het leven in een
van de dorpen aan de Surinamerivier beschrijven.
Masiakiiki is een dorp met 870 inwoners (NVB 1998: 10).9 Het ligt aan de
Boven-Suriname en wordt aan alle overige kanten omringd door het regenwoud.10
De enige manier om dit dorp te bereiken is met de boot vanaf Atyoni, een reis die
afhankelijk van de waterstand ongeveer drie uur duurt.11 Het leven in het dorp begint
's ochtends vroeg. Wanneer ik mijn ogen open doe en over de rand van mijn hangmat
door de klamboe om me heen kijk, zie ik een vrouw die bezig is haar erf schoon te
maken.

9
10

11

Voor de ligging van Masiakiiki zie Figuur 1.
Door de bouw van een stuwmeer (volgens het Brokopondoplan) is de Surinamerivier in twee
delen opgedeeld. De Boven-Surinamerivier is het gedeelte dat ten zuiden van het stuwmeer
ligt, zie ook Figuur 1.
In het regenseizoen, wanneer het water in de rivier hoog staat duurt de reis ongeveer drie
uur. In de droge tijd staat het water veel lager waardoor stroomversnellingen ontstaan die
moeilijk te passeren zijn. De reis duurt dan vele malen langer omdat de boot, zonder passagiers
en lading, regelmatig over de stenen gesleept moet worden.
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Zij doet dit voorovergebogen met behulp van een schoffel. Het is een arbeidsintensieve
klus die de rest van de ochtend zal duren. Ik loop naar de rivier om me te baden. Ik
ben niet de enige die gebruik maakt van de rivier. Onderweg kom ik de vrouwen uit
het dorp tegen die met grote teilen op hun hoofd, gevuld met vuile was of vuile vaat
naar de rivier lopen om die weer schoon te krijgen. Ik ben een wasmachine en een
gootsteen met stromend water gewend, maar deze vrouwen zijn zeer bedreven in het
wassen met de hand. Ik krijg uitleg. De kopjes en pannen12 worden met een
schuursponsje en een bruine homp zeep schoongemaakt, maar voor de pannen is het
noodzakelijk om de zeep te mengen met zand om ze te laten glimmen. Het wassen
van kleren is ook niet eenvoudig en de vrouwen kijken me ongelovig aan als ze zien
hoe ik stuntel met mijn was. In de rivier zijn verschillende platte stenen te vinden
die dienen als wasbord. Op deze stenen leggen ze de natgemaakte kledingstukken
en gaan er dan overheen met dezelfde zeep die eerder voor de vaat gebruikt werd.
Vervolgens rollen ze de kleding op de steen op en neer met de platte hand terwijl ze
kracht op het kledingstuk uitoefenen. Ik haal bijna mijn vingers open en heb nog
flink wat oefening nodig. Voor handdoeken en spijkerbroeken echter is het heen en
weer rollen niet voldoende, zij moeten hard op de stenen geslagen worden om schoon
te worden.
Overdag is het gezellig bij de rivier. De vrouwen staan in hun kleurrijke pangi tot
aan hun knieën in het water en er wordt veel gelachen en gekletst. Na de was nemen
zij zelf een bad. De kinderen die niet naar school gaan zijn bij de rivier te vinden in
het gezelschap van hun moeders. Zij spelen in en om het water terwijl hun moeders
hard aan het werk zijn. De oudere meisjes helpen bij de huishoudelijke taken, zoals
het schoonmaken van de vis of kip voor het middageten. Op de kostgrondjes
verbouwen vrouwen voedsel en in het bos kappen zij het hout voor de vuren waarop
zij hun eten koken. De stukken hout worden in grote bundels op het hoofd naar het
dorp meegenomen. Ondanks de gezelligheid is het hard werken in het dorp. Dit is
een van de redenen waarom de meisjes de stad asuti13 vinden: er zijn wasmachines,
auto's en fietsen en er komt water uit de kraan. In het dorp moeten ze met dingen
sjouwen, planten en kappen en kost het huishoudelijke werk veel energie.
In tegenstelling tot alle bedrijvigheid overdag is het 's avonds rustig. Er is geen
elektriciteitsvoorziening en het hele dorp is in duisternis gehuld. Alleen de kapitein
is in het gelukkige bezit van een generator die 's avonds gedurende een aantal uren
de ruimte onder zijn huis verlicht, zolang er tenminste olie voorradig is. Het lijkt
alsof het dorp uitgestorven is, maar tijdens een wandeling hoor ik hier en daar
gedempte stemmen van

12
13

In Suriname zou men over ‘potten’ spreken. Pannen worden gebruikt om te bakken en worden
niet glimmend geschuurd.
Asuti betekent mooi of goed in het Saramakaans.
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mensen die in huis met elkaar praten bij het schijnsel van een olielamp. Anderen
zitten voor hun huis te luisteren naar een radio die op batterijen werkt. Over het
algemeen is er 's avonds weinig te beleven in het dorp. De medische voorzieningen
in het binnenland zijn beperkt. In de districten Brokopondo en Sipaliwini, met in
totaal bijna 50.000 inwoners, zijn er 43 poliklinieken. Zes artsen bezoeken de
verschillende poliklinieken in het gebied (Zevende Algemene Volks- en Woningtelling
2005: 52, 72-73). De inwoners van Masiakiiki zijn aangewezen op de polikliniek die
zich in het naburige dorp Heikununu bevindt (NVB 1998: 14). In geval van ziekte
moeten zij voor medische hulp per boot of te voet naar dit dorp. Het dichtstbijzijnde
ziekenhuis bevindt zich in Dyuumu, een van de grotere dorpen in het gebied dat
afhankelijk van de waterstand ongeveer anderhalf uur stroomopwaarts ligt.14 Een
vrouw die een jaar geleden vanuit Masiakiiki in de stad is komen wonen, vertelt dat
zij onder andere verhuisde omdat zij steeds ziek was en bovendien zwanger raakte.
Dyuumu is ook de plaats waar de inwoners van Masiakiiki heen moeten als zij willen
bellen naar de stad. In het dorp is slechts één zender aanwezig en de communicatie
hiermee verloopt moeizaam. Verder worden berichten grotendeels van mond op
mond doorgegeven of door middel van ingesproken cassettes. Een van de zonen van
de kapitein van het dorp die zelf in Frans Guyana woont en het dorp af en toe bezoekt,
vertelt dat hij bandjes ontvangt van zijn familie in Masiakiiki met daarop de laatste
nieuwtjes of een dringend verzoek.
Er zijn momenteel veel mensen in de Saramakaanse dorpen aan de Boven-Suriname
die familieleden of bekenden hebben in de stad. De meeste mensen die ik in Masiakiiki
gesproken heb, zijn ten minste één keer in Paramaribo geweest. Hierdoor weten zij
hoe de omstandigheden in de stad (kunnen) zijn in vergelijking met de situatie in
hun dorp. De meisjes in Masiakiiki willen niettemin niet allemaal in de stad gaan
wonen. Zij noemen Masiakiiki hun moederland en willen slechts op en neer reizen
naar Paramaribo. Zij zien liever dat de omstandigheden in het dorp verbeterd worden.
Dit geldt ook voor de mannen uit Masiakiiki die in de stad wonen en werken. Tijdens
een groepsinterview vertelt een aantal jongens dat zij niet terug gaan naar het dorp
omdat ze nu de gelegenheid hebben om geld voor zichzelf te verdienen. Ze vinden
de stad echter niet fijn en zouden liever in het dorp willen wonen als ze daar geld
zouden kunnen verdienen.
Dit brengt de volgende belangrijke reden om te verhuizen aan de orde, namelijk
het vinden van werk en daardoor het verwerven van inkomsten. Op het gebied van
werkgelegenheid zijn de mogelijkheden in de Saramakaanse dorpen beperkt. De
enige betaalde functies in Masiakiiki zijn die
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Voor de ligging van Dyuumu zie Figuur 1.
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van kapitein, basia en bestuursopzichter.15 Volgens een van de mannelijke inwoners
van Masiakiiki is het begrijpelijk dat de mannen wegtrekken uit het dorp:
Ik vind het niet goed dat de jonge mannen naar de stad trekken maar ze
hebben geen keuze. Er zijn wel voldoende mogelijkheden om betaald werk
te creëren maar het materiaal dat hiervoor nodig is ontbreekt. Er is
voldoende hout aanwezig in het bos maar er zijn geen machines voor een
houtzagerij. Ook is er voldoende zand in de rivier om stenen van te maken
maar het noodzakelijke gereedschap ontbreekt.
Economische activiteiten vinden alleen op kleine schaal plaats. De inwoners van
Masiakiiki verdienen een beetje geld met het verkopen van landbouwgewassen,
brood en andere producten zoals houtsnijwerk en bewerkte kalebassen. Ook wordt
een deel van de visvangst verkocht en verdienen sommige vrouwen geld met
handwerk, bijvoorbeeld het omzoomen van pangi's en het bewerken van angisa's.16
Het gaat in al deze gevallen echter om lage en onregelmatige inkomens. Om een
redelijk en constant inkomen te verdienen is het noodzakelijk om werk te zoeken in
Paramaribo of Frans Guyana.
Met het geld dat de mannen in de stad verdienen, schaffen zij de spullen aan die
nodig zijn om een vrouw te trouwen en om daarna vrouw en kinderen te onderhouden.
Een ontwikkelingswerker, zelf een Saramakaner, die al jaren in de stad woont, vertelt
dat dit een belangrijke reden is voor Saramakaanse mannen om naar de stad te komen.
Een meisje in Masiakiiki zegt hierover:
Het is moeilijk om hier een man te vinden want ze hebben geen spullen.
Daarom gaan ze naar Frans Guyana om geld te verdienen zodat ze goederen
kunnen aanschaffen: lepels, potten, pangi's, een huis, een kostgrondje,
olie, zeep en zout. Dit is allemaal nodig om met een vrouw te kunnen
trouwen.
De vrouwen vinden het niet leuk dat de mannen het dorp verlaten maar dit is volgens
hen de enige manier waarop zij de spullen ontvangen die zij nodig hebben voor het
leven in het dorp (kleding, levensmiddelen, specerijen en gebruiksvoorwerpen zoals
potten en hangmatten). Een jongeman die geboren is in Masiakiiki en sinds enkele
jaren in Paramaribo woont,

15
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De kapitein is het dorpshoofd, de basia zijn assistent. Een dorp kan, afhankelijk van de
grootte, meerdere kapiteins en basia's hebben. Een bestuursopzichter is een vertegenwoordiger
van de overheid in het binnenland.
Een angisa is bij de Saramakaners een doek met gestikte motieven erop die in een driehoek
wordt gevouwen en over de pangi gedragen wordt met de punt over de billen ten teken dat
de vrouw die hem draagt een man heeft.
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spreekt ook over het tekort aan werk en de moeilijkheden om een gezin te
onderhouden. ‘Zodra je een vrouw hebt moet je haar kunnen verzorgen. Een
kostgrondje levert niet voldoende op dus moet je naar de stad om te werken en zo
geld te verdienen.’
Hieruit blijkt dat het spatial-flow-model relevant is voor de studie van migratie
naar Paramaribo. Een belangrijk aspect van de interne migratie in Suriname is de
voedsel-, geld- en goederenstroom. De spullen die door de mannen opgestuurd worden
zijn vooral zaken die in het binnenland niet of nauwelijks verkrijgbaar of zeer kostbaar
zijn. Een van de jongemannen die ik in Paramaribo bezocht heb en die afkomstig is
uit Masiakiiki zegt hierover echter dat het leven in de stad niet gemakkelijk is
waardoor hij niet erg regelmatig spullen kan opsturen naar het dorp. Een andere reden
om te migreren, naast het ontbreken van voorzieningen en werkgelegenheid in het
binnenland, zijn de onderwijsmogelijkheden in de stad. In het Boven-Surinamegebied
bevinden zich 58 dorpen en twintig scholen (NVB 1998: 9, 11). Dit betekent dat er
per drie dorpen één school is. Voor een groot deel van de kinderen is het dus niet
mogelijk om onderwijs te volgen in het eigen dorp waardoor zij naar een naburig
dorp moeten om naar school te gaan. De Kankantrieschool in Masiakiiki wordt
bezocht door leerlingen uit Masiakiiki zelf en door leerlingen uit de omliggende
dorpen Malobi, Heikununu en Tumaipa. Zij worden elke ochtend met de schoolboot
opgehaald en 's middags thuisgebracht.
Het onderwijs dat gegeven wordt in Masiakiiki gaat, net zoals op de meeste scholen
in het binnenland, tot de zesde klas17 van de lagere school. Om verder te studeren is
het nog steeds noodzakelijk het dorp te verlaten en onderwijs te gaan volgen in
Paramaribo.18 Er is echter nauwelijks opvang geregeld in de stad. Tegenwoordig zijn
er nog maar enkele internaten in de stad over, waarvan slechts één zich specifiek
richt op kinderen uit het binnenland. Het is gebruikelijk dat kinderen die naar de stad
komen voor onderwijs dit samen doen met hun familie, of dat zij verblijven bij familie
of kennissen die daar al wonen. Vaak hebben deze mensen het echter niet breed
waardoor het afmaken van de schoolopleiding voor deze kinderen bijzonder moeilijk
is. Daarbij speelt ook een rol dat de Binnenlandse Oorlog het onderwijs in de dorpen
gedurende meerdere jaren heeft stil gelegd. Kinderen hebben hierdoor hun
schoolopleiding moeten afbreken of hebben helemaal geen onderwijs genoten. De
school in Masiakiiki is in 1986, toen de binnenlandse oorlog uitbrak, gesloten en is
pas weer in 1996 geopend (NVB 1998: 11). Van de jongemannen die ik in Masiakiiki
sprak, hebben de meeste het basisonderwijs

17

18

In Suriname bestaat nog het oude Nederlandse schoolsysteem, waarbij de lagere school zes
klassen heeft, waaraan twee kleuterklassen voorafgaan. Na de lagere school kunnen de
kinderen na een toelatingstest naar de MULO.
In Brokopondo, ten noorden van het stuwmeer, is een MULO-school. Voorzover mij bekend
wordt deze niet bezocht door kinderen uit Masiakiiki.
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niet afgerond en nu zijn ze op een leeftijd gekomen dat het volgen van onderwijs
geen optie meer is. Ze hebben het dorp verlaten om te werken in de stad of in Frans
Guyana en niet om onderwijs te volgen.
Uit de bovenbeschreven omstandigheden in de Saramakaanse dorpen blijkt hoe
de bewoners in het binnenland onder omstandigheden leven die hen plaatsen buiten
de betere omstandigheden elders in de samenleving. Omdat de meeste dorpelingen
wel eens in de stad geweest zijn of mensen kennen die in de stad wonen, zijn zij zich
bewust van het verschil in voorzieningen. Door het gebrek aan onderwijs- en
arbeidsmogelijkheden, kunnen zij niet volledig deelnemen aan het leven in de
Surinaamse maatschappij. Inwoners van de dorpen trekken naar de stad in de hoop
toegang te krijgen tot deze voorzieningen om zo hun persoonlijke situatie te
verbeteren.

Aankomst in de stad
In Masiakiiki heb ik het adres gekregen van een vrouw die sinds kort in de stad
woont, samen met haar man. Op een avond vertrek ik op goed geluk naar het adres,
zonder een afspraak gemaakt te hebben omdat ik niet over een telefoonnummer
beschik. Ik ben wel in het gezelschap van een tolk die in het Saramakaans het doel
van mijn bezoek kan uitleggen. We rijden door een doolhof van onverharde straten
met grote kuilen vol water. Het is donker en er is nauwelijks straatverlichting, maar
ik kan zien dat het druk is op straat. Groepjes mannen staan te praten en uit sommige
huizen klinkt muziek die me doet denken aan mijn verblijf in Masiakiiki. De huizen
zijn van hout en zien er armoedig uit. Dan komen we aan bij het adres waar we
moeten zijn, een houten huis op grote stenen blokken met daarvoor een sloot die
bijna overstroomt. De regentijd is begonnen en de afwatering is in de armere buurten
van Paramaribo niet optimaal geregeld. Na de uitleg van mijn tolk worden we
binnengelaten. Over een drassig erf lopen we door naar achter waar nog een klein
huis blijkt te staan. Hier nemen we plaats op een bankje buiten naast de deur en in
het weinige licht van een gloeilamp zoek ik mijn vragen op. De vrouw vertelt dat zij
een jaar geleden naar de stad is gekomen om bij haar man te wonen die hier al een
aantal jaren woont. Haar man zegt dat hij naar de stad is gekomen op zoek naar werk.
Het vinden van werk in de stad is echter niet gemakkelijk. De man spreekt Sranan
maar geen Nederlands. In Masiakiiki ging hij naar de lagere school, maar toen hij in
de vierde klas zat, kwam het onderwijs stil te liggen als gevolg van de Binnenlandse
Oorlog. Daarna heeft hij zijn opleiding niet afgemaakt. Hij werkt nu, zoals vele
migranten in de stad, in de bouw. Hij vindt werk door middel van wat hij noemt
wakasuku:19 ‘Je doet moeite om de straat op te gaan en rond te lopen op zoek naar
werk; wanneer je ziet dat er een gebouw gebouwd wordt, vraag je of er hulp nodig
is.’ Het kleine huis

19

Letterlijk vertaald uit het Sranan betekent dit ‘lopen-zoeken’ (al lopend zoeken).
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waar hij en zijn vrouw wonen, heeft hij met toestemming van zijn oom gebouwd op
diens perceel.
Dit is een voorbeeld van kettingmigratie. Bijna iedereen die ik in Masiakiiki
gesproken heb, kent mensen die in Paramaribo of in Frans Guyana wonen. Iemand
die naar de stad wil verhuizen, maakt gebruik van deze contacten en komt (in eerste
instantie) vaak terecht bij familieleden. De jongeman die op het perceel van zijn oom
woont, heeft hulp van hem gekregen. Toen hij eenmaal onderdak had en de
omstandigheden het toelieten is zijn vrouw ook naar de stad verhuisd. Hieruit blijkt
het belang van familierelaties in het sociale netwerk van migranten.
De tolk die mij behulpzaam was bij het interviewen van dit echtpaar, laat mij ook
kennis maken met de buurt waar hij zelf woont, Sunny Point (zie Afbeelding 1). Dit
is een afgelegen wijk in het uiterst zuidelijke deel van Paramaribo waar veel
Saramakaanse en Aukaanse migranten wonen. Sommige van deze migranten zijn
kort geleden naar de stad gekomen, anderen woonden al jaren in de stad voordat zij
naar Sunny Point verhuisden. Sunny Point was oorspronkelijk een
volkshuisvestingsproject van de overheid. Voordat de bouw van de woningen voltooid
was, is een deel van de 500 woningen in 1999 gekraakt door woningzoekenden.
Mensen die op zoek waren naar een woning hoorden van anderen dat er huizen
gekraakt werden en besloten zelf ook een kans te wagen, of zoals een bewoner van
Sunny Point het uitdrukte: ‘Iemand zei tegen me “pak een huisje” en dat heb ik toen
gedaan’. De woonomstandigheden in deze wijk laten veel te wensen over en doen
denken aan de omstandigheden in het binnenland. Op het moment van kraken waren
de huizen nog niet voorzien van deuren, ramen of enige andere afwerking. De deuren raamopeningen zijn provisorisch afgeschermd met plastic, planken of ander
materiaal. Elektriciteit is er niet, net zo min als stromend water of sanitaire
voorzieningen. De ongeveer 300 gezinnen die hier wonen, halen hun water uit vijf
aftappunten (Zandgrond 2005). Naast de meeste huizen staan grote zwarte tonnen
om het regenwater in op te vangen. Enkele huizen beschikken over een generator,
maar de meeste mensen hebben 's avonds geen licht en zijn aangewezen op kaarsen.
Douchen vindt buiten plaats en koken gebeurt op een gasstel of - in periodes van
economische moeilijkheden - op een houtvuurtje achter het huis.
De inwoners van Sunny Point hebben dus een huis gevonden maar verder is er
niet veel verbeterd in hun situatie. Zij hebben moeite om de eindjes aan elkaar te
knopen. De mensen die ik gesproken heb, hebben weinig tot geen onderwijs genoten.
In de stad zoeken zij werk maar dit is moeilijk te vinden vanwege hun gebrek aan
opleiding. De mannen werken veelal in de bouw als metselaar of timmerman en veel
vrouwen zitten thuis met de (kleine) kinderen. Toch vindt er verbetering plaats:
negentig procent van de meisjes in Sunny Point gaat naar de middelbare school en
een aantal gaat naar de universiteit (De Vries 2005: 87).
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De wijk Sunny Point gezien vanaf de Nieuwweergevondenweg. Foto: Marike Goossens

Een veelgehoorde klacht van migranten in de stad, waaronder de inwoners van
Sunny Point, is dat de regering niets doet om hun situatie te verbeteren. De
voorzieningen in de stad die specifiek bedoeld zijn voor migranten die zich nieuw
vestigen in de stad, zijn zeer gering. Tijdens mijn onderzoek heb ik geen enkele
instantie kunnen vinden die zich specifiek bezighoudt met het wel en wee van
migranten in de stad. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in de ophouw van
de Surinaamse politiek. Deze is traditioneel georganiseerd langs etnische lijnen
waarbij de Creolen en Hindostanen historisch gezien een belangrijke positie innemen.
Zij hebben een uitgebreid patronagesysteem opgebouwd waarin politieke steun
gegeven wordt in ruil voor allerlei diensten (Hoogbergen & Kruijt 2005: 14-15). De
Marrons hebben een dergelijk netwerk (nog) niet kunnen ophouwen in de stad omdat
de A-Combinatie (een samenwerkingsverband van verschillende Marronpartijen)
pas sinds kort deel uitmaakt van de politiek. Er is dus ook geen draagvlak om
ondersteunende activiteiten voor Marrons in de stad op te zetten.

Afsluiting
In dit artikel heb ik een deel van twee verschillende migratiestromen besproken, de
stroom die duurde tot aan de Binnenlandse Oorlog en de stroom die daarna op gang
kwam. De migratiestroom vóór de oorlog bestond voor een deel uit jongeren die in
het dorp van herkomst hun lagere school hadden afgerond en vervolgens meegenomen
werden naar de stad om daar hun opleiding voort te zetten. Zij woonden in een
internaat of bij de mensen die hen meenamen naar de stad en hierdoor verkeerden
zij in de positie om hun opleiding met goed gevolg af te ronden. Daarna hebben zij,
vaak met behulp van hun contacten in de stad, een goede baan gevonden.
Tegenwoordig zetten velen van hen zich in voor de ontwikkeling van het binnenland.
Voor hen betekende de migratie naar de stad een positieve ontwikkeling in hun leven.
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De migrantenstroom vanaf de Binnenlandse Oorlog bestond aanvankelijk uit
vluchtelingen, later ging het vooral om mensen die op zoek waren naar werk en
betere levensomstandigheden. De mogelijkheden in het binnenland op het gebied
van werkgelegenheid, onderwijs en telecommunicatie zijn achtergebleven bij die in
de stad. Deze migranten zien de stad vooral als een manier van overleven en niet als
een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Zij zouden liever in hun dorp blijven wonen
maar het ontbreken van mogelijkheden, vooral op het gebied van werkgelegenheid,
maakt dat zij naar de stad verhuizen. Om verschillende redenen is het echter moeilijk
voor hen om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Allereerst hebben zij nauwelijks
tot geen onderwijs genoten, wat het vinden van een baan bemoeilijkt. Daarnaast is
er in Paramaribo geen structurele opvang voor migranten geregeld. De migranten
komen veelal terecht bij familie of kennissen die het zelf ook niet breed hebben.
Hierdoor is het lastig om elkaar verder te helpen en zijn de mensen in principe op
zichzelf aangewezen.
De interne migratie in Suriname is in de loop der jaren veranderd. De migratie
vóór de Binnenlandse Oorlog kan deels verklaard worden met behulp van het
push-pull-model. Een belangrijke pull-factor was het onderwijs dat in de stad aanwezig
is. Jongeren kwamen naar Paramaribo op zoek naar ontwikkeling en modernisering.
Velen van hen zijn tegenwoordig succesvolle stadsbewoners en zetten zich in voor
de ontwikkeling van het binnenland. Sinds de jaren tachtig speelt echter de
achterstelling van het binnenland een grotere rol in de interne migratie dan de zucht
naar ontwikkeling en modernisering. Als gevolg van het proces van sociale uitsluiting
hebben de bewoners van de dorpen in het binnenland niet dezelfde mogelijkheden
als de bewoners van de stad. De stad is de locatie bij uitstek waar een inkomen
verdiend kan worden, iets dat in het dorp nauwelijks mogelijk is. Wanneer zij in het
dorp echter dezelfde mogelijkheden zouden hebben als in Paramaribo, zouden zij
liever in hun dorp blijven wonen.
Het proces van sociale uitsluiting vindt nog steeds plaats. Het onderwijs in de
dorpen is sinds de Binnenlandse Oorlog weer (gedeeltelijk) hersteld maar gaat niet
verder dan de lagere school. Werkgelegenheid is er nauwelijks en het niveau van de
voorzieningen in het binnenland is nog lang niet gelijk aan dat in de stad. Gezien
deze situatie in de dorpen en het langzame tempo waarmee daar verandering in komt,
zal er voorlopig geen einde komen aan de migratie naar de stad.
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Jolien Sanderse & Rivke Jaffe
Jonge Marronmuzikanten
Muziek en marginaliteit in Paramaribo1
Jamaicaanse reggae en dancehall behoren tot de meest populaire muziekstijlen in
Paramaribo. Zowel klassiekers als de nieuwste hits binnen deze genres zijn continu
op de radio en televisie, in disco's en in het openbaar vervoer te horen. Terwijl de
liefhebbers van deze muziek onder alle etnische groepen te vinden zijn, zijn het
voornamelijk jonge Marrons die zich als reggae-artiesten profileren en er een eigen
invulling aan geven. Muziekmaken is een legale hossel waarmee populariteit en
respect kan worden verworven. Recentelijk is een nieuwe generatie Marrons
opgestaan, die via muzikale weg hun reputatie bij andere bevolkingsgroepen probeert
te verbeteren.
Marrons zijn één van de meer prominente groepen ‘nieuwkomers’ in Paramaribo.
Hoewel zij natuurlijk al veel langer naar de stad komen, gebeurt dit pas de afgelopen
twee decennia in groten getale, waarbij de binnenlandse oorlog als belangrijke
katalysator heeft gefungeerd. Het feit dat Marrons nu de derde grootste
bevolkingsgroep van Suriname zijn, draagt allicht bij aan hun grotere zichtbaarheid.
Maar ook vanwege hun duidelijker aanwezigheid in de politiek, de wetenschap en
het maatschappelijk leven zijn zij steeds meer in het nieuws. Tot 1963, toen het
kiesstelsel gewijzigd werd, was het voor Marrons en andere binnenlandbewoners
onmogelijk om hun stemrecht te gebruiken, tenzij ze in de kustdistricten woonden.
Anno 2006 is de A-Combinatie een belangrijke coalitiepartner, die vijf DNA-leden
en drie ministers van Marronkomaf levert. Aan de universiteit zijn - in het bijzonder
vrouwelijke - Marronstudenten vaak buitengewoon gemotiveerd en succesvol, terwijl
in de samenleving in bredere zin groeperingen als het Marronvrouwennetwerk of
Moiwana '86 evenmin meer zijn weg te denken.
Ondanks dit soort positieve ontwikkelingen verloopt de trek van Marrons naar de
stad niet probleemloos. Toen eerder in de twintigste eeuw grote groepen Hindostanen
en Javanen naar de stad kwamen, moesten

1

Het onderzoek waarop dit artikel hoofdzakelijk steunt, werd verricht door Jolien Sanderse
in de periode september 2004 tot maart 2005. Dit veldwerk bestond onder andere uit uitvoerige
participerende observatie en interviews met twintig muzikanten en zeventien experts (Sanderse
2006) Rivke Jaffe deed, in het kader van een lopend KITLV-onderzoek, veldwerk naar macht
en multiculturalisme in Suriname in de periode maart tot mei 2006. In het kader van hun
verschillende onderzoeken voerden beide auteurs culturele analyses uit van zowel muziek,
videoclips en liedteksten, als van bredere Surinaamse media (televisie, radio en kranten).
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zij strijden tegen negatieve etnische stereotyperingen en discriminatie. Dit is voor
de Marronmigranten en hun kinderen niet anders (Guicherit 2004). Vooral jonge
Marronmannen hebben te lijden onder het feit dat zij worden gezien als gevaarlijke
criminelen, die met vuurwapens de stad onveilig maken. Het feit dat veel Marrons
wonen in ‘slechte’ wijken als Abrabroki, Ramgoe (omgeving Ramgoelamweg),
Kamtaproject en Sunny Point versterkt dit soort denkbeelden.

Sunny Point: mensen zetten ‘bezet’ op hun huis om het te behouden

In de praktijk ziet de toekomst voor veel Marronjongeren er op het ogenblik ook
niet bepaald rooskleurig uit. De wijken zijn vanwege slechte wegen en armoedige
huisvesting gevoelig voor overstromingen. In combinatie met gebrekkige sanitaire
voorzieningen heeft dit nadelige gevolgen voor de gezondheid van de bewoners
(Jacobs 2000). Bovendien hebben deze wijken bovengemiddeld veel last van
criminaliteit, waaronder prostitutie en drugshandel. Een laag niveau van scholing en
uitzicht op laagbetaald werk bieden weinig perspectief en Marrons lijken inderdaad
oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken.2 Verder is, zoals voor veel
Surinamers, hosselen de manier om te overleven of om vooruit te komen.

2

‘Lezing “Marrons en criminaliteit” moet resulteren in oplossingen’, Dagblad Suriname, 11
oktober 2004. Verklaringen voor het relatief hoge niveau van criminaliteit worden gezocht
in de aanwezigheid van wapens in de gemeenschap na afloop van de Binnenlandse Oorlog
en het vervallen van traditionele sociale structuren zoals die in het binnenland bestonden.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

45

Tjelle met tag van de Dancehall Crew bij Kamtaproject

Maar er liggen nieuwe kansen in de muziekwereld, vooral binnen de Surinaamse
reggae- en dancehall-scene. In dit artikel bespreken wij de activiteiten van jonge
Marronmuzikanten in Paramaribo. We kijken hierbij in het bijzonder naar de
strategieën die deze jongeren ontwikkelen om negatieve beeldvorming te bestrijden
en hun eigen positie in de stad en in de samenleving te verbeteren. Muziek wordt
geproduceerd, maar ook geconsumeerd, binnen specifieke plaatsen en ruimtes. Het
is een middel om een bepaalde plaats te ‘verhalen’, om de verhouding tussen mensen
en hun alledaagse ruimtes te definiëren. De betekenissen die via muziek worden
toegeschreven aan ruimtes als de straat, de stad of de natie - en bijbehorende
gemeenschappen - zijn niet eenduidig, maar juist uiteenlopend, en vaak omstreden
(Bennett 2004). De muzikanten maken bewust gebruik van populaire cultuur om hun
doelen te verwerkelijken.

Mondialisering en muziek
Er is in Suriname in de twintigste eeuw een grote hoeveelheid antropologisch
onderzoek verricht naar Marrons, zelfs buitengewoon veel vergeleken met andere
bevolkingsgroepen.3 Dit is waarschijnlijk te verklaren vanuit een fascinatie voor hun
vermeende culturele isolatie en uit de

3

Bijvoorbeeld het werk van Melville & Frances Herskovits, Richard & Sally Price, Silvia W.
de Groot, Ineke van Wetering, Bonno Thoden van Velzen, Wim Hoogbergen, Kenneth Bilby
en Marieke Heemskerk.
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herkenbaarheid van bepaalde ‘onveranderde’ Afrikaanse elementen. Afgezien van
de kwestie of de Marrons ooit echt in compleet isolement hebben geleefd, kunnen
de Marronjongeren in het hedendaagse Paramaribo zeker niet als geïsoleerd worden
beschouwd. Evenals de Creoolse jongeren die Livio Sansone (1992) beschreef,
‘hangen’ Marronjongeren in Paramaribo ‘boven de oceaan’: zij richten zich niet
alleen op Suriname, maar evenzeer op Nederland, de Verenigde Staten en het
Caraïbisch gebied. Daarnaast hangen ze cultureel ook tussen de stad en het binnenland.
Ondanks hun kosmopolitische gerichtheid, zijn ze zich zeer bewust van hun roots
in het binnenland. Ze reizen af en aan naar Marrondorpen, voor familiebezoek, maar
ook om optredens te geven. Zij blijken zeer bedreven in codeswitching: schijnbaar
moeiteloos passen ze hun taal, kleding en gedrag aan, afhankelijk van hun omgeving.
Maar de verschillende traditionele en moderne elementen worden ook gecombineerd.
Zo bestaan er zelfs pangi's, traditionele vrouwendoeken, met het Nike-logo.
De mondialisering, die in het bijzonder wordt gekenmerkt door massale migratie
en de opkomst van nieuwe electronische media (Appadurai 1996), speelt
onmiskenbaar in de levens van de jonge Marrons een rol. Zij maken allen deel uit
van verschillende transnationale netwerken, die als gevolg van migratie zijn ontstaan.
Contact met familieleden in Nederland, Noord-Amerika en het Caraïbisch gebied
wordt vergemakkelijkt door goedkopere telefoontarieven en e-mail. Bezoek van, en
soms aan, familie buiten Suriname biedt toegang tot informatie over muzikale en
andere trends in het buitenland. Optredens in het buitenland, die meestal beperkt
blijven tot Frans Guyana en soms Nederland, hebben in mindere mate hetzelfde
effect.
Van grotere invloed dan de transnationale netwerken is de toegang tot en het
gebruik van verschillende media. Hierin zijn Marronmuzikanten buitengewoon
kosmopolitisch te noemen. Jamaicaanse, Amerikaanse, Nederlandse en soms
Afrikaanse invloeden zijn duidelijk merkbaar in de muziek en de levensstijl van de
jonge Marrons. Aspecten uit de dancehall en reggae, en in mindere mate hiphop en
andere genres, worden overgenomen en geïnterpreteerd, zodat ze betekenis krijgen
in de lokale context. Televisie en radio zijn de voornaamste bronnen van informatie
over de nieuwste ontwikkelingen op muzikaal gebied. De muzikanten gaven aan
vooral naar televisiekanalen te kijken als ABC, Apintie, ATV en SCCN, die veel
muziekreportages, concertoptredens en videoclips vertonen. De videoclips wisselen
Amerikaanse hiphop, R&B en popclips af met Jamaicaanse en Surinaamse reggae
en dancehall. Videoclips dienen als bron van informatie over buitenlandse
muziekstijlen, maar ook over de nieuwste trends op het gebied van mode. Bepaalde
formats uit Amerikaanse hiphop en R&B-clips worden gretig overgenomen, zoals
de opzichtige weelde of bling en de schaarsgeklede dames, hoewel de laatste in de
Surinaamse clips hun billen schudden in zwoel omgeknoopte pangi's. Maar reggaeen
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dancehallvideo's zijn van minstens even groot belang. Dvd's die Jamaicaanse artiesten
als Beenieman, Sizzla of Capleton uitbrengen, worden uitvoerig bestudeerd. De
artiesten nemen bewust elementen over van buitenlandse muzikanten. De Warriors
geven een voorbeeld:
Je kijkt naar bepaalde shows van andere reggae-artiesten, dan kan je zien
hoe ze meegaan met het publiek [...] wanneer je gaat optreden. Je kan
bepaalde dinges ook overnemen toch. Ik vind het wel belangrijk, ik wil
meestal dingen over andere artiesten lezen, bijvoorbeeld als ze Grammy
Awards hebben op BET, dan zit ik gewoon lekker te kijken hoe het toegaat
en wensen dat het zo was in Suriname.4
De radio is een minstens even belangrijke informatiebron als de televisie. De jonge
muzikanten luisteren elke dag thuis, in de auto of via draagbare radiootjes naar muziek
of het nieuws via zenders als Radio Koyeba, Radio Paramaribo of Apintie. Koyeba
is een radiostation opgezet door en voornamelijk voor Marrons. De verschillende
radiozenders draaien een grote verscheidenheid aan muziekstijlen uit Suriname, de
VS, Nederland en het Caraïbisch gebied: pop, rock, house, dance, heavy metal,
hiphop, funk, jazz, zouk, soca, merengue, soukous, kaseko, kawina en aleke. Net als
bij televisie is dit een manier om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen op muziekgebied en om inspiratie op te doen voor het eigen repertoire.
Behalve dat zij ‘ontvangers’ zijn van de media willen de muzikanten vooral ook
‘zenders’ zijn en de media gebruiken om succes te verwerven. Sergio van de groep
Pittbull Connection vertelt bijvoorbeeld: ‘Ik wil meer populariteit bereiken, ik wil
een internationaalman zijn. Net als Bob Marley. Door radiostations, kranten, de
media willen we internationaal doorbreken.’

Real fayaman: de muzikanten
De Marronmuzikanten zijn voornamelijk jonge mannen, veelal geboren in de stad.
De meesten van hen zijn van Aukaanse of Saramakaanse afkomst en wonen in de
armere wijken van Paramaribo. Zij voelen zich in meer of mindere mate
gediscrimineerd, op basis van hun afkomst en van de wijken waarin ze wonen. Zoals
de muzikant Bmicy vertelt:
Neem Pinas. Als ze dat zien op je cv en je gaat solliciteren, dan zien ze
dat het geen bekende naam is, zoals Gummels. Je wordt niet aangenomen.
Creolen en de elite, die lukt het wel om werk te vinden, maar wij komen
niet aan de bak.5

4
5

Interview 20 januari 2005.
Interview 8 december 2004.
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Bmicy en de Gettosoldiers in de getto (Abrabroki)

Het multiculturele paradijs dat Suriname soms pretendeert te zijn, blijkt een illusie.
Zoals Nel van de Millennium Boyz het beschrijft: ‘Discriminatie is in alle vormen
op te merken. Maar men doet alsof 't niet is. Vaak wordt 't gedekt met een glimlach,
maar hierbinnen diep in, als je wegloopt en je kijkt niet, laat die persoon jou
struikelen.’6
De muziek die de Marronmuzikanten maken is een eigen, hybride vorm van de
Jamaicaanse genres reggae en dancehall, die zij combineren met, onder andere,
Amerikaanse hiphop en de Surinaamse muziekstijlen aleke, kaseko en alekas. Zij
onderscheiden zich bewust wat betreft levensstijl en nemen daarbij een hele reeks
identity markers - zoals geloofsuitingen, kleding en haardracht - over van hun collega's
uit Jamaica. Naast de muziekstijlen zelf, de instrumentale riddims en tekstfragmenten,
reproduceren zij ook kenmerken op het gebied van religie, haardracht, kleding en
taal.
Allereerst nemen de muzikanten de uitgesproken Rastakenmerken van Jamaicaanse
artiesten als Sizzla, Capleton en Beenieman over. In Nederland is - meestal in een
context van racisme en discriminatie, maar ook via reggaemuziek - een redelijk aantal
Creolen Rasta geworden (Van Dijk 1998: 185). In Paramaribo zijn vandaag de dag
veel van de meer overtuigde Rasta's eerder Marrons dan Creolen. Veel van de
muzikanten identificeren

6

Interview 12 januari 2005.
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zich in meer of mindere mate met Rastafari geloofsovertuigingen, hoewel op religieus
gebied een mengeling van christelijke, ‘traditionele’ en Rastafari elementen een
belangrijke rol speelt in hun leven. Ze eten in navolging van de Rastafari ital ofwel
vegetarisch en spreken vaak over Babylon (de verdorven, door kapitalisme
gedomineerde, westerse wereld). Maar tegelijkertijd laten ze het traditionele geloof
niet varen. Zo sprenkelen ze bijvoorbeeld altijd drank op de grond voordat ze drinken,
om respect te tonen aan de voorouders. De muzikanten nemen wat betreft geloof die
aspecten van Rastafari over die hun het meest aanspreken, bijvoorbeeld de
verwijzingen naar Afrika als Zion, het spirituele thuisland.
Qua uiterlijk maken ze zich de stijl van Jamaicaanse artiesten - bijna zonder
uitzondering Rasta - tot in details eigen. Allereerst draagt bijna elke artiest natuurlijk
dreadlocks of loksu. In een omgeving waar het straighten of vlechten van kroeshaar
vaak een tijdrovende bezigheid is, worden loksu door sommigen als een lesiman
(luiemans) kapsel gezien, kenmerkend voor vieze, slordige mensen. Maar het wordt
ook sterk geassocieerd met Rastafari en reggae-artiesten. Toch wordt deze haardracht
volgens een krantenartikel steeds vaker als een fashion statement gedragen, in plaats
van om spirituele redenen. Eén loksu-drager meldt:
Ik heb locks als uiting van mijn zwart bewustzijn [...] Ik ben geen Rasta,
want ik heb begrepen dat je dan marihuana moet roken, geen vlees mag
eten, en geen zout. Dat ital food heb ik een keer geprobeerd, maar nee,
doe mij maar een portie rijst-kip. (Aveloo 2006)
Naast de haardracht worden ook de Jamaicaanse stijl van kleding en bijbehorende
attributen nauwkeurig overgenomen, wat vooral zichtbaar is bij optredens en in
videoclips. De cape zoals die door Rastafari wordt gedragen is aanwezig, even als
de staf, de zogeheten rod of correction. De loksu worden vaak gedragen in de turban
die de Bobo Ashanti Rasta's in Jamaica om hun haar wikkelen, of in de tam, een
grote gebreide muts. De Rastakleuren rood, geel en groen worden veelvuldig gebruikt
op trommels, in kleding en op vlaggen, evenals afbeeldingen van de leeuw, de lion
of Judah. Jamaicaanse begroetingen en uitroepen, waaronder Bless en Big up worden
gebruikt, en de kreet Fyah! wordt moeiteloos het Surinaamse Faya!
Toch betekenen al deze ‘Jamaicanismes’ niet dat de muzikanten alle aspecten en
overtuigingen van Jamaicaanse artiesten overnemen. Hun Rasta-uiterlijk verbergt
dan ook een meer gecompliceerde werkelijkheid. Hun zelfbeeld als fayaman of
soldier is een specifiek eigen identiteit, die lokale en ‘westerse’ elementen combineert
en afwisselt. Hierbij worden verschillende niveaus aangehaald: dat van de Marrons
als etnische groep (met verwijzingen naar bepaalde plekken in het binnenland), de
stedelijke leefwereld van Paramaribo en meer precies de ghettos daarbinnen, Suri-
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name als natie, een regionaal pan-Caraïbische sfeer, en de African diaspora, inclusief
African Americans in de Verenigde Staten en Afrika zelf. Dit complexe scala aan
identificaties en de vermenging en afwisseling van elementen tot nieuwe,
gecreoliseerde culturele vormen zijn zichtbaar in de levensstijl, de religieuze
overtuigingen en de straattaal (wakamantaal), maar vooral ook in de muziek van de
Marronmuzikanten.

Bemja bij een optreden in Albina

Muziek als strategie
Los van het feit dat zij het leuk vinden om muziek te maken, gebruiken de jongeren
hun muziek ook strategisch, en met specifieke doeleinden. Ten eerste willen ze hun
slechte imago opkrikken en laten zien dat zij als etnische groep ook legaal en creatief
bezig kunnen zijn. Lange tijd werd een Marronidentiteit in publieke situaties in
Paramaribo ‘ondergecommuniceerd’ (Eriksen 2002: 30), zowel door Marrons als
door andere groepen: alles wat karakteristiek voor Marrons was, werd eerder
weggedrukt dan dat het nadrukkelijk naar buiten werd gebracht. Zij brengen daar nu
verandering in en nemen actief deel aan het proces van beeldvorming. Bilby (2001)
benadrukt het belang van het moderne imago dat Marrons zich via hun muziek kunnen
aanmeten. Zo dient muziek als kader voor culturele representatie van de Marrons als
groep. Tennekes & Griffioen (2002: 96) stellen dat groepen die zich binnen een
multiculturele samenleving - zoals Suriname - bedreigd, gemarginaliseerd of
achtergesteld
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voelen, hun verzet, ambities en frustraties bij voorkeur in culturele termen verwoorden.
Bepaalde elementen uit de eigen culturele traditie worden naar voren gehaald om de
groep zo positief mogelijk te belichten, terwijl andere elementen naar de achtergrond
worden geschoven.
Terwijl Marronartiesten via muziek het beeld van hun groep naar buiten toe
herdefiniëren, zijn ze tegelijkertijd bezig hun zelfbeeld te vormen en opnieuw uit te
vinden, meer precies in de niet-traditionele stedelijke omgeving van Paramaribo en
zijn achterstandswijken. In schoonheidsverkiezingen als Sa Ndjuka Uma en Sa Ameva
vervullen jonge Marronvrouwen een centrale rol bij het vormen en het uitdragen van
de Marronidentiteit in de stad (Van der Pijl 2005). Jonge mannen vinden een directere
rol in de reggae- en dancehall-scene. Reggae en dancehall bieden mogelijkheden om
de leefwereld van de jonge Marrons ‘in kaart’ te brengen. Hun teksten, melodieën
en beats vormen een verbeelde muzikale ruimte.
Naast het definiëren en herdefiniëren van imago en identiteit functioneert de muziek
van de jonge stadsmarrons, zoals zoveel Caraïbische muziekgenres, als een kanaal
voor sociale kritiek (Manuel, Bilby & Jargey 1995; Berrian 2000). De overheid krijgt
er flink van langs in de teksten en het ghetto-straarbeeld dat wordt geschetst - vol
prostituees, zwervers, venters en drugsverslaafden - is een duidelijke aanklacht. Naast
kritiek op anderen geeft de muziek ook ruimte aan zelfkritiek. De muzikanten zijn
zich er wel degelijk van bewust dat er Marrons zijn die het verkeerde pad op gaan.
Veel teksten zijn dan ook bedoeld om hun leeftijdgenoten te motiveren. Veel artiesten
benadrukken bovendien hun voorbeeldfunctie voor de ghetto pikin, de kinderen in
de ghettos.
Als laatste proberen de jonge Marrons via hun muziek op een legale manier geld
te verdienen, en mocht dat niet lukken, dan op zijn minst populariteit en respect te
verwerven. Muziek dient zo als een legale overlevingsstrategie binnen de
achterbuurten van Paramaribo, hoewel het uitbrengen van een cd beslist niet goedkoop
is. Daarbij moet bedacht worden dat auteursrechten in Suriname ontbreken en dat
de opbrengsten uit de verkoop van muziek gering zijn. Optredens op feesten en
evenementen leveren de muzikanten eveneens meer populariteit dan geld op. Van
muziek alleen kunnen de jongeren dan ook niet rondkomen. Doorgaans zijn zij
gedwongen om naast hun muzikale activiteiten ander werk te verrichten. Maar de
droom om met muziek een bestaan op te bouwen blijft.

Indigenisering en innovatie
Zoals groepen ook elders doen, maken Marrons gebruik van populaire cultuur, met
name muziek, bij wijze van strategie. Dit strategisch gebruik omvat verschillende
elementen of technieken, waaronder songteksten, harmonieën, melodieën, dans,
videoclips, cd's en optredens. In al deze vormen zijn verwijzingen naar verschillende
niveaus te herkennen, van lokaal tot mondiaal.
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De muzikanten nemen beats, melodieën of teksren over en incorporeren ze in hun
eigen muziek. Ze geven de buitenlandse elementen of structuren een duidelijk eigen
vorm, bijvoorbeeld door in de eigen taal te zingen of juist meerdere talen te gebruiken:
Aukaans, Saramakaans, Sranantongo, Engels en Nederlands. Bij veel muziekgroepen
is er een voorzanger en een koor, overeenkomend met de traditionele muziek van de
Marrons. In bepaalde nummers is de invloed van traditionele muziek sterk te horen.
In het nummer Marron zingt de artiest Mr. Cool bijvoorbeeld in het Kromanti, een
oude taal die bij bepaalde religieuze gebeurtenissen wordt gebruikt. De groep Pittbull
Connection, die uit Saramakaners bestaat, heeft in het nummer Lègèdè een
Saramakaans gebed verwerkt, maar dan wel met een beat eronder.
Waar het op het eerste gezicht misschien lijkt alsof de jonge Marrons klakkeloos
buitenlandse muziekstijlen kopiëren, zijn zij in feite bezig elementen van reggae,
dancehall en hiphop te ‘glokaliseren’ (Robertson 1995). Zelfs de meest uitheemse
elementen binnen de Surinaamse populaire muziek zijn ‘geïndigeniseerd’ (Bilby
2001: 311), oftewel de muzikanten, en de luisteraars, geven op hun eigen manier
nieuwe interpretaties aan elementen van buiten hun eigen cultuur. Deze elementen
- of het nu nieuwe woorden, melodieën of arrangementen zijn - krijgen specifieke
betekenissen binnen de lokale leefwereld. Zo ontstaan nieuwe culturele vormen door
bestaande elementen een andere context te geven en steeds nieuwe combinaties van
ritme, harmonie, melodie en tekst te creëren. The Originals vertellen hier het volgende
over:
We spelen kaseko, maar wij willen een beetje verfijnen toch, dus echt niet
wat vroeger werd gespeeld, maar we willen het een beetje moderniseren.
En dan luisteren we van daar ook vaak naar Afrikaanse muziekstijl, van
die loketo, gecombineerd met dat van die Franse muziek. Franse muziek
met kaseko als basis en dat wordt dan gebracht tot een geheel. Dus dat
componeren we om uiteindelijk onze eigen stijl te combineren en dan
maken we die beats en zingen we [...] We vonden het niets dat we op
hetzelfde pad doorgingen van die anderen. Dus hebben we iets proberen
te creëren wat nog niet helemaal lukt, maar het gaat wel, omdat het een
nieuwigheid is.7
De jonge Marrons zelf leggen een sterke nadruk op vernieuwing en zien dit als een
voorwaarde voor succes. Puur en alleen kopiëren zou niet genoeg zijn, innovatie is
de sleutel. Door middel van hun vernieuwende muziek krijgen zij een gevoel van
eigenwaarde en het gevoel dat zij meetellen in de maatschappij. Price & Price (1999)
benadrukken dat innovatie en creativiteit binnen Marronsamenlevingen altijd centraal
hebben gestaan.

7

Interview 20 januari 2005.
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De Dancehall Crew beschrijft het belang van continue verandering:

Optreden van King Koyeba tijdens aytidey (rouwfeest) bij Nyun Combe

Ja, dus de ontwikkeling, je moet niet eens een centimeter achterblijven.
Je moet proberen met de generatie door te gaan [...] Als je steeds
achterblijft, dan zak je gewoon naar beneden en dan hoort niemand iets
meer van je. Dus je moet gewoon door blijven gaan.8
Of zoals Wasje van de Menko Crew vertelde: ‘Je moet meegaan en weet je waarom?
Surinaamse mensen houden van moderne dinges, nieuwe dinges.’9

Tekstuele en visuele verbeelding
Aan de hand van een aantal voorbeelden en beschrijvingen van teksten en videoclips
zullen wij de hiervoor beschreven motivaties en technieken van de muzikanten
illustreren, evenals het combineren van verschijnselen van lokaal en mondiaal niveau.
Hierbij leggen wij de nadruk op hoe Marrons in teksten en beelden hun leefwereld
en identificaties binnen Paramaribo, Suriname en de wereld gestalte geven.

8
9

Interview 28 januari 2005.
Interview 18 januari 2005.
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Zoals gesteld, geven de teksten vaak blijk van een sterke sociaal-maatschappelijke
betrokkenheid. Het lied Kinki yu libie van King Koyeba combineert kritiek op de
politiek met een morele boodschap aan zijn luisteraars. De titel betekent ‘Verander
je leven’. Koyeba spoort mensen aan bij zichzelf te rade te gaan, omdat alleen op
deze manier de problemen kunnen worden opgelost. Verder verwijst hij naar een
zeker raciaal geconstrueerd bewustzijn - black nationalism - als hij over wit en zwart
spreekt, maar dit wordt gecombineerd met een Surinaams-nationale identificatie als
hij over zijn twee ‘moeders’, Afrika en Suriname, zingt. Daarnaast volgt hij zijn
Jamaicaanse voorbeelden door te verwijzen naar Jah, de Rastafari benaming voor
God.10
Ma li, pe mi denki a mi mama
Afrika aladey
Mjo taigi yu den weti man be si
tuutuu de
Mi denki mama Sanan aladey
Mi taigi watu no na soso pikin
nengre dede
Faja ja faja ja faja ja den
holy je de
Me libi in wan kondre pe yu
srefie o skrikie de je
Libi in wan minife da je dede
in wan sekon
Wi sie man te yu weti, dan na
soso sa ma libie e feti
Ik denk elke dag aan mijn moeder
Afrika
Ik zeg je de witte mens zag ze echt
Ik denk elke dag aan mijn moeder
Suriname
Ik zeg je nu, veel zwarte kinderen
sterven
‘Loof’ God
Ik woon in een land waar je zelf
zal schrikken
Je leeft in een minuut en sterft in
een seconde
10

Deze versie van de tekst en de vertaling zijn grotendeels van de artiest zelf. De originele
tekst volgt niet de van staatswege afgekondigde spelling van het Sranan.
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We zien mensen coke gebruiken
en het leven is een strijd

Het lied Kondre ofwel ‘Land’ van Banuman en Mr. Fedi geeft blijk van kritiek op
de politiek en op de economische toestand van Suriname. Terwijl de teksten een
gebrek aan nationale visie en beleid hekelen, wordt in de bijbehorende videoclip ook
veelvuldig verwezen naar de specifieke ruimte van de achterstandswijken van
Paramaribo. De stadsbeelden schetsen een ghetto vibe waarbij bouwvallige huisvesting
centraal staat en meerdere malen een zoomshot wordt getoond van een groot gat in
de weg. Mensen hangen op straat en schrapen de laatste restjes eten uit lege potten.
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De wan mi hori mi mofo, sa mi
shi mi nom taki!
Jip mi mi Gado, want a libi
dis no wani
Omin sama e pina, of de tak
de sit san
De san sa de set, na pramis in
wi jesi
Omin sma wan grong, foe bouw
oso sit libi
A prijs foe deng grong, o mik
pai te in joe kiesie
Anga systeem disi, joe no bereik
noti
Now, now de wraak te de jere
we take!
Ze willen dat ik mijn mond houd,
over wat ik zie mag ik niet spreken!
Help me God, want dit leven
wil niet
Hoeveel mensen pinaren, en ze
zeggen dat ze dingen gaan oplossen
De dingen die ze zeggen zijn slechts
beloftes in onze oren
Hoeveel mensen willen grond om
een huis te bouwen en te wonen
De prijs van de grond laat je betalen
tot je in je kist ligt
Met dit system bereik je niets
En nu zijn ze boos als ze ons horen
spreken!

De jonge Marrons maken, zoals eerder beschreven, graag gebruik van bepaalde
Amerikaanse en Jamaicaanse formats bij het maken van videoclips. De videoclip
van het nummer Real Fayaman van Psycho Apart met Koyeba neemt moeiteloos de
tekst en het bijbehorende dansje van de Jamaicaanse hit Inna Heart van Capleton
op, een artiest die zich ook wel de Fireman laat noemen. De clips zijn echter ook
uitgesproken lokaal, gegeven de opnames op verschillende herkenbare plaatsen in
Paramaribo, waarbij vaak familie en vrienden getoond worden.
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Het nummer Amerkang van de groep Youth Sedation gebruikt de muziek van de
hit Earth a Run Red van de Jamaicaanse artiest Richie Spice. Ook de bijbehorende
clip bevat ‘Jamaicanismes’. Er wordt met een Rastavlag en een staf gezwaaid, er
worden turbans over de loksu gedragen en de oplettende kijker ziet dat er op de
achtergrond ganja wordt gerookt. Toch wordt de Marronachtergrond van de artiesten
niet verloochend. De clip toont de groep jonge mannen gekleed in traditionele kamisa,
terwijl ze met bepoederde gezichten een wasi (spiritueel kruidenbad) nemen. Ze
zingen over hoe ze de obiya aan het wassen zijn en voeren ook een traditionele dans
uit.
Het nummer Libie Clean (‘Leef schoon’) van I King I Opo is een goed voorbeeld
van een lied met een boodschap. Het refrein is steeds mi no wan i de wan moordenaar,
‘ik wil niet dat je een moordenaar wordt’. Maar het is eveneens een goed voorbeeld
van meervoudige verwijzingen: de kamisa wordt gedragen in combinatie met de
turban en sieraden in Rastakleuren. De zanger zingt mi begi Selassie, ‘ik smeek je
Selassie [Jah, de Ethiopische keizer Haile Selassie]’. Ook hier worden tekstuele en
visuele verwijzingen naar Marrons en Jamaicaanse Rastafari gecombineerd
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met een zeer lokale verbeelding van de realiteit van Paramaribo en de ghettos.
Armoede, criminaliteit en geweld komen naar voren in het verhaal dat in de video
wordr verteld. Daarbij waarschuwt de zanger vooral voor bigi ai, jaloezie en
materialisme.
Een meer ambigu voorbeeld van buitenlandse invloeden, waarbij de artiesten een
meer exclusieve verbeelding van hun sociale ruimtes geven, is te vinden in het
nummer Battiman Libie, min of meer te vertalen als ‘Homoleven’, van de Dancehall
Crew. Ondanks de wereldwijde populariteit ligt dancehallmuziek uit Jamaica onder
vuur vanwege teksten waarin op felle toon homoseksualiteit wordt afgekeurd.
Nummers als Boom bye bye van Buju Banton of Battyman fi dead van Beenieman
mogen in veel landen niet op de radio worden gedraaid, omdat zij lijken aan te sporen
tot geweld tegen homoseksuelen. Hoewel de Jamaicaanse homohaat allicht meer
retorisch dan daadwerkelijk gewelddadig is (Cooper 2004), lijkt de Surinaamse
samenleving relatief toleranter. Een openbaar bekende homobar zoals Xpo in
Suriname, waar ook hetero's uitgaan, zou in Jamaica ondenkbaar zijn. De videoclip
en tekst van Battiman Libie vallen daarom extra op. Je ziet een mannelijke travestiet
die door de zanger en zijn vrienden wordt nagezeten met een grote plank waarmee
ze naar hem slaan. Onderwijl wordt er gezongen: Mi wan nak'i nak'i (‘Ik wil je slaan,
je slaan’) en Battiman wi no wan den dya, den gwe (‘Homo's, we willen ze hier niet,
ze moeten weggaan’).

Muziek en marginale identificaties
Marrons proberen met hun muziek de gehele Surinaamse samenleving te bereiken.
Veel muzikanten zeggen zich in de eerste plaats Surinamer te voelen en dan pas
Aukaner of Saramakaner. Zij geloven echter niet dat de regering of de meeste
Surinamers er hetzelfde over denken. Marrons worden sociaal gemarginaliseerd en
economisch achtergesteld. Van daadwerkelijke pogingen om hun integratie in de
stad en de samenleving in ruimere zin te bewerkstellingen, valt weinig te merken.
De leden van de groep The Originals vertelden hierover:
Er wordt heel weinig gedaan voor de boslandcreolen [...] Men heeft niks
gedaan om deze mensen niet het verkeerde pad te laten ingaan. [De
regering] heeft dan niet de oplossingen gezocht voor deze jongens om ook
dan deel uit te maken van Suriname, zodat je kan zeggen, Surinamer. We
zeggen het wel, maar de koek wordt niet gelijk verdeeld.11
Door middel van hun muziek proberen de artiesten hun claim op de natie te versterken
en hun marginale positie binnen Paramaribo en Suriname te verbeteren. Tegelijkertijd
geven ze, door associaties met het leven in

11

Interview 20 januari 2005.
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de Amerikaanse en Jamaicaanse ghettos, een betekenis aan hun sociaal-ruimtelijke
positie in de stad die verder reikt dan Suriname alleen.
Muziek is een manier om werkelijke, stedelijke plaatsen te ‘creëren’ en te
‘hercreëren’, maar ook om verbeelde, niet-lokale ruimtes te verhalen, zo krijgen de
ghetto of de Black Atlantic via muziek vorm. Via reggae en dancehall scheppen de
Marronmuzikanten meerdere identiteiten, die tijdelijk, context-afhankelijk en collectief
kunnen zijn. De jonge Marrons voelen zich afwisselend of tegelijkertijd Aukaners
en Saramakaners, Surinamers, burgers binnen het Caraïbisch gebied en deel van de
Black Atlantic.
Volgens Paul Gilroy (1993: 83) ligt een verklaring voor de populariteit van reggae
in de African diaspora onder andere in gedeelde stedelijke ervaringen en discriminatie,
in de herinnering aan slavernij en in een erfenis van Afrikanismen. Daynes (2004)
breidt dit uit door te kijken naar de actieve bijdrage van reggae en Rastafari aan de
constructie van een diasporische identiteit en het scheppen van een collectieve
herinnering. De centrale plaats van slavernij binnen vertogen van African diaspora,
waaronder die van Rastafari, is echter niet per se het meest aansprekende element
voor Marrons, die als gemeenschap een ander slavernijverleden en een andere
slavernij-erfenis hebben dan bijvoorbeeld Creolen (Pakosie 2001). Het is eerder de
narratieve verbeelding van onderdrukking die weerklank vindt bij de stadsmarrons.
Chude-Sokei ontschrijft reggae en dancehall dan ook als ‘an attempt to connect the
various points of black/African disembarkation into one transnational,
commodity-based space. One city of blackness - but with many, many suburbs’
(Daynes 2004: 38).

Slot
Muziek kan gebruikt worden ‘to create a sense of space, to reaffirm various social
identities or challenge or subvert power relationships’ (Connell & Gibson 2003:
193). De reggae en dancehall van Marrons in Paramaribo hebben al deze kenmerken.
De muziek schept een fysieke en sociale ruimte voor Marrons, buiten het bos, en in
de stad (na foto). Muziek maakt het mogelijk om je afwisselend met verschillende
werelden te identificeren en om verschillende collectieve eenheden uit te lijnen: zij
beroepen zich soms op het lokale niveau van de ghetto of van één Marrongroepering,
soms schetsen zij een nationaal collectief, waarbij alle Surinamers één zijn. De
heersende sociale orde - binnen de stad, het land en de wereld - kan daarbij aan de
kaak gesteld worden. De muziek is een kader voor zelfdefiniëring en beïnvloeding
van een negatief imago. Daarnaast dient muziek om sociale normen te bevestigen
en groepsgedrag te sturen door het goede voorbeeld te geven aan de getto pikin.
Bovendien biedt de muziekwereld geld en respect: de concrete kans om de
sociaal-economische positie van artiesten te verbeteren. Ze gebruiken het beeld van
marginaliteit, dat regionaal - in Jamaica - is gevormd door Rastafari artiesten, maar
wenden dit Caraïbische kader aan om
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een eenheid met Afrikanen en African Americans te verbeelden over het Westelijk
halfrond heen.
Sommige waarnemers maken zich zorgen over de toenemende aantasting van de
culturele eigenheid van Marrongemeenschappen (St-Hilaire 2000). Maar het voorbeeld
van de jonge Marrons geeft ook aan dat artiesten buiten de metropool de wereld
evengoed kunnen definiëren en vormgeven als intellectuelen in de centra van macht
en kennis (Eriksen 2003: 224). De muzikale strategieën van Marrons in Paramaribo
zijn er bovendien een bewijs van dat creolisering een continu proces is. Hun gebruik
van populaire cultuur verweeft traditionele Marronelementen met Creoolse,
Nederlandse, Jamaicaanse, Noord-Amerikaanse en Afrikaanse ingredienten. Deze
aspecten worden geïntegreerd in de sociale en fysieke wereld waarin de jonge
muzikanten leven. In de zelfuitgeroepen ghettos van Paramaribo kunnen jonge
Marrons zich herkennen in mondiale soundscapes en vinden ze muzikale strategieën
om hun marginaliteit te bestrijden.
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Paul Tjon Sie Fat
‘Immigratie van Chinezen schijnt de laatste jaren toe te nemen’
Het anti-Chinese discours in Suriname
In zijn jaarrede op 2 oktober 2006 refereerde President Venetiaan aan de negatieve
stereotypering van de Chinese bevolkingsgroep die hij een ongewenste ontwikkeling
vond voor de multiculturele toekomst van Suriname: ‘Voorts is er sprake van een
op generalisatie gebaseerde campagne tegen immigranten en toeristen uit één bepaald
deel van de wereld.’1 Venetiaans opmerking is een eerste erkenning op het hoogste
niveau van de algemene anti-Chinese houding in Suriname.2
In deze bijdrage bespreek ik het anti-Chinese discours3 in de Surinaamse
samenleving als reactie op de nieuwe Chinese aanwezigheid in Suriname sinds het
eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Dit discours wordt geassocieerd
met illegale immigratie, georganiseerde misdaad, economische uitbuiting en
geldingsdrang van de Volksrepubliek China. Ik geef ook aan dat het patriottisme dat
aan het huidige discours kleeft een vorm van populair verzet tegen het politieke
establishment weerspiegelt: Chinezen zijn de nieuwe kolonisatoren, er zijn er teveel
van, er komen er steeds meer en de overheid grijpt maar niet in, en verspeelt zo haar
legitimiteit tegenover ons, vaderlandlievende Surinamers.

Van reactie op immigratie tot ‘naïef monarchistisch verzet’
Anti-Chinese uitingen (zie Tabel 1) voor een overzicht) in Suriname zijn heel oud
en hardnekkig4 en kunnen gezien worden als deel van de reactie op immigratie van
Aziatische contractarbeiders in de negentiende eeuw. Die anti-Chinese houding is
een geïnstitutionaliseerde manier van denken

1
2
3
4

http://www.kabinet.sr.org/pdf/2007/Jaarrede%202007.pdf
Tabel 1 bevat een lijst van Chinese stereotypen die door mij tussen 2000 en 2004 tijdens
veldwerk in Suriname zijn gesignaleerd in de media en interviews.
Een discours kan worden beschouwd als een afbakening van alle dingen die men over een
bepaald onderwerp zegt. Een discours weerspiegelt niet, maar definieert de waarheid.
Dit blijkt uit de secundaire betekenis van het Sranantongo woord Snesi. In de Encyclopaedie
van Nederlands West-Indië (p. 203-4) wordt vermeld dat de mensenvlo na 1858 in Suriname
verscheen, verspreid door de Chinese contractarbeiders. De situatie was een eeuw later niet
anders. Een studie van Creoolse attitudes ten aanzien van andere etnische groepen in 1963
toonde een relatief lage opinie van Chinezen (Van Renselaar 1963). Ook in het huidige
Sranan vocabulaire (met dank aan Hans Ramsoedh) zijn er negatieve connotaties met
betrekking tot Chinezen te vinden, zoals: ‘A man na Snesi’ (lett. hij is een Chinees, in de
context: hij probeert iedereen te slim af te zijn) of ‘no pley Snesi’ (lett. speel niet voor Chinees,
in de context: houd mij/ons niet voor de gek).
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over Chinezen geworden, een discours waarvan de stijl en het vocabulaire bepaald
worden door oriëntalistische stereotypen.

Chinese praalwagen in optocht

De beeldvorming over Chinezen wordt gedefinieerd door dit discours; feiten worden
tegelijk irrelevant en omstreden. De stereotypen - gedeelde overtuigingen over
kenmerken van Chinezen die gezien worden als vanzelfsprekende, onveranderlijke
waarheden - worden zelden herkend en ondervinden weinig weerstand. Chinese
stereotypen zijn veelal negatief en geven het signaal dat een Chinese identiteit in
Suriname losstaat van de samenleving en onacceptabel is. Positieve beelden van
Chinezen ontkennen negatieve stereotypen niet, maar vormen daarmee
complementaire uitspraken binnen een beperkt aantal domeinen waarbinnen ras,
gender en klasse kruisen. Hoewel Chinese stereotypen al veel eerder in de Surinaamse
media zichtbaar waren, werd het discours historisch zichtbaar toen Chinese
immigranten als een probleem werden gepresenteerd in 1930. Vrije immigratie van
Chinezen vóór de Tweede Wereldoorlog berekende vrijwillige vestiging in Suriname
van mensen die anders contractarbeiders zouden zijn geweest. Dit kon in de koloniale
context als onproductief beschouwd worden; het leverde geen arbeid op voor de
plantage-economie, maar juist een kleine succesvolle handelselite. De koloniale elite
reageerde door Chinese immigratie te problematiseren via het illegale piauwspel,
wat uiteindelijk leidde tot de sluiting van Kong Ngie Tong, de oudste huiguan in
Paramaribo.5 Een voorbeeld van de polemiek die in het dagblad De West gevoerd
werd tegen Kong Ngie Tong en het piauwspel bevat het

5

Huiguan is een technische term voor Chinese organisaties / verenigingen. De uitspraak is
Mandarijn; de Kejia uitspraak is fuigon.
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Tabel 1 Chinese stereotypen
Negatief
Besmetting

Positief

Chinezen zijn vies.
Chinezen verspreiden
ziektes (SARS,
Vogelgriep).
Je weet nooit wat je eet bij
de Chinees.
Chinezen nemen alles over;
het aantal Chinese
immigranten groeit (‘het
gele gevaar’).
Chinezen zijn primair
loyaal aan China of de
Chinese verenigingen; ze
zijn één grote familie die
zich over de hele wereld
uitstrekt.
Chinezen horen hier niet
thuis; ze zijn buitenlanders,
op doorreis naar elders.
Chinezen zitten in maffia
of triades; geheime
genootschappen die in
illegale immigratie,
gokken, drugshandel en
prostitutie zitten.

Chinezen zijn rustig en
hebben vrijwel nooit met
de politie te maken.

Handelaren
Chinezen werken veel te
hard en zijn veel te slim; ze
zijn teveel gericht op hun
beroep; ze zijn a-politiek
en slechts geïnteresseerd in
geld verdienen.
Chinezen zijn winkeliers;
China is de winkel, het
restaurant enz.; alle
Chinese handelaren in de
stad klitten bij elkaar.

Er zijn veel hoogopgeleide
Chinese zelfstandigen zoals
artsen en advocaten.
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Chinese zakenlui zijn
meedogenloos en
onscrupuleus; ze zitten
allemaal in een
ingewikkeld web van
‘netwerkjes’ en relaties,
waardoor ze oneerlijk
profiteren.

Chinezen hebben een
aangeboren zakeninstinct;
de meeste Chinezen zijn
succesvol en gaan binnen
een generatie erop vooruit.

Chinezen bedreigen onze
zakenlui; Chinezen
verstoren de gang van
zaken in dit land; Chinese
handelaren buiten ons uit.

Chinese arbeiders zijn een
voorbeeld; de Surinamer
kon bij de Chinees altijd op
krediet kopen.

Onderdanigheid
Chinezen zijn aggressief,
respectloos, onbeschoft en
racistisch.

Chinezen zijn schuw, rustig
en niet opdringerig;
Chinezen zijn zacht,
vriendelijk, beleefd,
respectvol, en zijn
onschuldige slachtoffers
van racisme.

Chinezen zijn zwak; ze zijn
onderdanig; Chinese
mannen hebben geen
spieren.

Zoek geen ruzie met een
Chinese winkelier, hij kent
Kung Fu.

Chinezen zijn wreed en
gewelddadig.

Gevechtssport is voor
verdediging en vergt jaren
training; alle Chinezen
kennen gevechtskunsten.

Chinezen gehoorzamen aan
geheimzinnige
machtswellustige sadisten
(‘Dr. Fu Manchu’).

Chinese zijn nuchtere,
eerlijke, eenvoudige,
moedige mensen die hun
lot aanvaarden.

Chinese meisjes zijn
dienstbaar; (oude) Chinese
vrouwen zijn akelige
draken.

Chinese vrouwen zijn
sierlijk en elegant.

Chinese mannnen hebben
kleine penissen en zijn
geobsedeerd door sex.

Chinese vrouwen zijn
begeerlijk.

Ondoorgrondelijkheid
Chinezen zijn
ondoorgrondelijk; ze
vormen een gesloten
gemeenschap; Er zijn

Chinezen zijn mysterieus.
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speciale menu's voor
Chinezen in Chinese
restaurants.
Chinezen vormen een
homogene massa, ze lijken
allemaal op elkaar; Ze zijn
geen individuen.

Chinezen zijn
gedisciplineerd en werken
hard, net mieren.

De ultieme andere
Chinese muziek is akelig,
vals, lawaai.
Het Chinees is volledig
onbegrijpelijk (‘Het lijkt
wel Chinees’); Chinezen
willen alleen maar Chinees
spreken.
Het Chinese schrift is
onbegrijpelijk en heeft veel
weg van hanepoten.

Chinese calligrafia is een
hoge kunst.

Chinezen eten walgelijke
dingen - ratten, muizen,
honden; Chinezen eten
altijd rijst of bami met
stokjes.

De Chinese keuken is
hoogontwikkeld; goed
bestellen in een Chinees
restaurant is zeer moeilijk.

Beschaving
Chinezen zijn
oppervlakkige boeren; ze
zijn minderwaardige,
onderontwikkelde armelui.

Chinezen zijn diep
spiritueel, vanwege hun
oeroude filosofieën.

Chinese tradities en
godsdiensten zijn minder
beschaafd dan Westerse; ze
zijn heidenen.

De Chinese beschaving is
oeroud.

Chinezen zijn
gokverslaafd.

Matjok is ingewikkeld en
leuk en elke Chinees kan
het je leren.
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stereotype van de ‘besmetting’, het verder optrekken over de wereld van ‘het gele
gevaar’: ‘Immigratie van Chineezen schijnt de laatste jaren toe te nemen, wat weder
een gevolg moet zijn van de groote sommen die met het piauwspel verdiend worden,
ten koste van de arme bevolking. [...] De nieuwkomers zijn dus voor een groot deel
parasieten die hier neerstrijken om de bevolking verder uit te zuigen.’6
Hoewel erg herkenbaar, was het anti-Chinese discours in 1930 een reactie van de
koloniale elite op de Chinese immigratie. Maar in de periode van kettingmigratie uit
het Sanyi-gebied7 (1853-1990) is het anti-Chinese discours ondanks de sterke
onderliggende stereotypen nog zwak.
Het discours leefde ruim zestig jaar later weer op als reactie op de plotseling
toegenomen Chinese immigratie in 1989-1990. De beperkte data die beschikbaar
zijn suggereren dat het aantal Chinese vreemdelingen dat Suriname binnenkwam in
1990 plotseling steeg naar meer dan 4800, na een jaarlijks gemiddelde van ongeveer
240 tussen 1985 en 1989. In 1991 was er een piek van bijna 7600 personen, waarna
het aantal daalde tot een gemiddelde van ongeveer 1200 vanaf 1996 en tot ongeveer
200 vanaf 2002.8 Deze ‘Nieuwe Chinezen’ maken deel uit van een wereldwijde trend
van vernieuwde Chinese migratie.9 Ondanks grote linguïstische en culturele verschillen
tussen de ‘Oude Chinezen’ uit het Sanyi-gebied en ‘Nieuwe Chinezen’ uit Wenzhou,10
Hainan, Fujian, Guangxi, Shandong en Mandsjoerije, was er toch een bepaalde
continuïteit in immigratiepatronen; stabiele kettingmigratie stond net als bij de
Sanyi-Hakka in verband met de detailhandel.
Het huidige anti-Chinese discours is niet slechts een reactie op de immigratie,
maar vormt het raamwerk voor verzet tegen de politieke orde. Het patriottische aspect
van het anti-Chinese discours is in ieder geval duidelijk: ze zijn de nieuwe
kolonisatoren, er zijn er teveel van, er komen er

6
7

8
9

10

De West, 28 januari 1930: ‘De Chineezen in onze samenleving (aangeboden).’
Het Sanyi-gebied omvat de vroegere districten Dongguan, Huiyang en Bao'an (san yi = ‘drie
districten’) tussen de moderne stad Guangzhou (Canton) en Hong Kong. Om nog onduidelijke
reden domineerden etnische Hakka's de migratie uit het Sanyi-gebied naar Suriname
Sanyi-kettingmigratie naar Suriname kwam al tijdens de Chinese contractimmigratie op
gang. Kettingmigranten zochten geen nieuw vaderland, maar financieel succes; door
overmakingen konden ze hun familie ondersteunen en ook status en reputatie als succesvolle
migrant verwerven (Douw 1999).
Data van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Paramaribo. Aantallen vertrekkende
niet-ingezetenen met de Chinese nationaliteit zijn onbekend.
Een groeiend aantal onderzoekers publiceert over het verschijnsel van nieuwe Chinese
migranten in verschillende landen. De vijfde conferentie van de International Society for the
Study ot Chinese Overseas (ISSCO) op 10-14 mei 2004 te Helsingøre, Denemarken had als
thema ‘New Chinese migrants’.
De belangrijkste groep Nieuwe Chinezen in Suriname is een groep kettingmigranten uit
Wencheng in het Wenzhou-gebied, in de Oost-Chinese provincie Zhejiang. Waarschijnlijk
volgt daarop de groep kettingmigranten uit Wenchang in de Zuid-Chinese provincie Hainan.
Immigranten uit de zuidelijke provincie Fujian vormen geen duidelijke eenheid; ze zijn
afkomstig uit verschillende gebieden binnen de provincie en spreken verschillende, onderling
onverstaanbare talen.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

65
steeds meer, de overheid moet ingrijpen. Hoewel alle politieke partijen de principes
van territoriale soevereiniteit en de eenheid van alle Surinaamse staatsburgers formeel
aanhangen, vormde zich in Suriname nooit een nationalistische ideologie rond het
idee van een cultureel uniforme Surinaamse staat. In plaats daarvan ontwikkelde zich
een patriottisch discours, patriottisch in de zin van emotioneel en vrijwillig idealisme
van positieve attitudes jegens Surinaamse staatsburgers boven alle andere
gemeenschappen. Scott (1990) volgend lijkt Surinaams patriottisme op ‘naïef
monarchisme’, als een vorm van verzet waarbij nationalistische en anti-etnische
idealen individuen in staat stelt om het politieke establishment uit te dagen en het
cliëntelisme van de etnische politieke elite te veroordelen.
Surinaams patriottisme wordt beïnvloed door het Nederlandse multiculturele
discours waarin immigratie een bedreiging voor de nationale identiteit vormt, en
integratie met assimilatie verward wordt. Met rechtstreeks uit Nederland overgenomen
woorden als ‘inburgering’ is patriottisme een acceptabel alternatief voor chauvinisme,
etnocentrisme en activisme. Hoewel er geen Surinaams equivalent is van het xenofobe
tribalisme in het Nederlandse multiculturele discours, functioneren immigranten als
de Buitenstaanders tegenover wie ‘de Surinamer’ vorm krijgt. Ik betoog dat bepaalde
elementen van het anti-Chinese discours (illegale immigratie, misdaad, economische
activiteiten) gedurende de laatste vijftien jaar de basis vormden van ‘naïef
monarchistisch verzet’, waarbij vooral het het stereotype van de ‘besmetting’/‘het
gele gevaar’ bepalend is voor de vorm van het discours.

Illegale immigratie en de trafficking in persons-reports
In de Amerikaanse pers werd Suriname in 1998 voor het eerst met illegale Chinese
migratienetwerken geassocieerd. In dat jaar werd een Koreaan uit New York betrapt
bij het smokkelen van Chinezen (Fujian) uit Suriname naar de VS via Bermuda en
de Bahama's en werden 235 Chinese staatsburgers gepakt die naar de VS gesmokkeld
werden via Suriname en St. Maarten. Het gerucht bestond toen al geruime tijd dat
de Surinaamse ambassade in Beijing betrokken was bij smokkel van Chinezen naar
de VS door de verkoop van visa. Verscheidene andere schandalen volgden voordat
de illegale Chinese migratie in de Surinaamse pers doorbrak op 2 oktober 1999.11 De
Surinaamse politie hield 35 Chinese staatsburgers (allen Nieuwe Chinezen) aan,
nadat bleek dat hun gecharterde vliegtuig een onjuist manifest had.12 De Braziliaanse
en Surinaamse autoriteiten vermoedden dat het ging om een veel bredere,
georganiseerde smokkel van Chinezen naar Brazilië en andere landen in de regio.

11
12

De Ware Tijd 5 oktober 1999: ‘Politie verijdelt smokkel Chinezen.’
Een manifest is een lijst of factuur met betrekking tot de vracht. Deze lijst bevat meestal een
inventaris, naam van ontvanger en andere relevante gegevens voor gebruik op terminals of
bij de douane.
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Illegale Chinese migranten - en de link naar de VS - haalden daarna regelmatig de
pers en Chinezen werden het symbool van illegale migratie in Suriname. Maar er
volgde geen onderzoek naar illegale Chinese immigratie of illegale migratie in het
algemeen, noch was er vernieuwde aandacht voor migratie in bredere zin. De
Surinaamse pers bleef focussen op politieverslagen over illegale Chinezen.13 De
media gebruikten vernieuwde versies van negatieve Chinese stereotypen; een
vloedgolf van gesmokkelde Chinezen bedreigt Suriname, Chinese immigranten die
zowel medeplichtig zijn aan als slachtoffer zijn van een Chinese maffia. Maar ondanks
aanhoudende geruchten dat Chinese immigranten zich kapot werken om de ‘leningen’
die ze aangingen voor hun reis af te betalen, bestaat er nog altijd geen betrouwbaar
bewijs van gesmokkelde Chinezen - Chinese migranten die uitgebuit worden door
de personen die hen naar Suriname haalden.14
Ondanks het ontbreken van harde bewijzen werd er meteen aangenomen dat een
geheimzinnige en goed georganiseerde Chinese maffia verantwoordelijk was voor
de aanwezigheid van Chinese migranten in Suriname. Hoewel Chinese illegale
migratie op veel grotere schaal soms georganiseerd wordt door ‘grote slangenkoppen’15
die transnationale netwerken van ‘kleine slangenkoppen’, schuldeisers en controleurs
beheersen, is er geen bewijs dat Chinese mensensmokkel geregeld wordt door ‘de
georganiseerde misdaad’ (Chin Ko-Lin 1999: 29-35, 39-42). Ook in Suriname bestaat
geen duidelijk bewijs van duurzame transnationale of plaatselijke criminele netwerken
die Chinese immigranten onder de duim houden, hoewel er anecdoten bestaan van
individuele migranten die van slangenkoppennetwerken in China gebruik maakten
om naar Suriname te komen.
De formele reactie van de overheid op het ‘probleem’ van Chinese immigratie
was bureaucratisch en gefragmenteerd. Tegen 1999, toen in de VS bekend werd dat
Chinese immigranten via Suriname gesmokkeld werden, begon het Surinaamse
ministerie van Buitenlandse Zaken speciale aandacht te schenken aan visumaanvragen
van mensen uit de Chinese provincie Fujian. De reden was dat de meeste illegale
Chinese immigranten in de VS uit Fujian kwamen, en niet omdat Fujianezen de

13

14

15

Chinese staatsburgers vormen vrijwel zeker niet de meerderheid van de illegalen in Sunname
en zijn ook niet de enige buitenlanders die naar of via Suriname gesmokkeld worden. De
meeste illegalen komen uit de buurlanden Guyana en Brazilië. Ook zijn er illegale immigranten
gesignaleerd uit West-Afrika, het Caraïbisch gebied en India.
Definities (‘trafficking’) uit Skeldon 2001: 7-8. Er zijn wel aanwijzingen dat doormigratie
van Chinezen in het Caraïbisch gebied zich aan het ontwikkelen is tot mensensmokkel.
Volgens een Laiap informant in Paramaribo was de Surinaamse politie in januari 2006 bezig
een zaak te onderzoeken van een Chinees staatsburger die Nieuwe Chinezen uit Trinidad &
Tobago importeerde om uitgebuit te worden in Chinese ondernemingen in Suriname.
Slangenkoppen (Mandarijn: shetou) zijn de personen die binnen Chinese criminele netwerken
verantwoordelijk zijn voor het organiseren van mensensmokkel.
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belangrijkste aanvragers van Surinaamse visa waren. In 2002 kondigde Buitenlandse
Zaken aan dat er tijdelijk geen visa meer aan Chinese staatsburgers werden verleend.
Mogelijk is de verscherping van procedures door de Afdeling Visa van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, vooral ten aanzien van Fujianezen, ingegeven door
Amerikaanse druk. Maar structurele maatregelen tegen illegale migratie kwamen
pas na duidelijke Amerikaanse pressie. De VS waren zich nu goed bewust van de
Caraïbische link in de smokkel van Chinezen (zie DeStefano 1997) en waren
vastbesloten om de landen in de regio te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor
het bestrijden van mensensmokkel. Het 2003 Trafficking in Persons Report noteerde
Suriname als land (Tier 3) waarvan de regering niet voldeed aan de minimale eisen
ingevolg de Amerikaanse wet op bescherming van slachtoffers van mensensmokkel
(Trafficking Victims Protection Act) zonder duidelijke pogingen om daaraan te
voldoen.16 Voor het eerst werden sancties in het vooruitzicht gesteld, zoals het
terugtrekken van bepaalde vormen van steun. Het rapport definieerde mensenhandel
voornamelijk met betrekking tot vrouwen en kinderen, en noemde Chinezen in
Suriname in één zin: ‘Suriname is a transit country for Chinese smuggled to the
United States, some of whom may be trafficked.’ In de Surinaamse media leek het
alsof de Surinaamse autoriteiten ‘illegale migratie’, ‘mensensmokkel’ en ‘trafficking’
door elkaar haalden; sekswerkers waren marginaal en illegale Chinese immigranten
bleven het centrale probleem. De Surinaamse regering slaagde erin om vóór de
deadline in oktober 2002 acties te ondernemen die acceptabel waren voor de VS. In
september 2003 schoof Suriname op naar een tweede categorie (Tier 2), landen
waarvan de regeringen niet voldoen aan de eisen maar die duidelijk proberen om
daar verandering in te brengen. De regering had publiekelijk erkend dat
mensensmokkel een probleem was. Er werd een speciale eenheid opgezet, een speciale
aanklager aangesteld om overheidscorruptie aan te pakken, en een politie- en
grensbewakingsoperatie ‘Veilig Suriname’ gestart om slachtoffers van mensensmokkel
te redden en de daders te pakken. Maar hoewel iedereen ervan overtuigd bleef dat
het aantal Chinese immigranten - en dus illegale immigranten - toenam, waren er
geen duidelijke aanwijzingen dat het inderdaad ook zo was.
In het 2004 TIP Report bleef Suriname op de Tier 2 Watch List omdat niet
aangetoond kon worden dat meer moeite werd gedaan om mensensmokkel tegen te
gaan. Het 2005 TIP Report meldde: ‘Chinese nationals transiting Suriname risk debt
bondage to migrant smugglers who place them into forced labor.’ De Surinaamse
regering kreeg kritiek om de zwakke juridische aanpak van mensensmokkelaars en
vooral om het gebrek aan onderzoek naar illegale migratie. Ook in het 2006 TIP
Report zat Suriname in Tier 2, maar volgens het State Department was de politie

16

De TIP-rapporten zijn te vinden op http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/.
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actiever geworden, werd er meer gedaan om slachtoffers te ontdekken en te helpen
en waren er nieuwe trainingen en acties om het publiek bewust te maken van het
probleem. De ene zin over Chinezen werd echter uitgebreid zonder harde bewijzen:
‘Chinese nationals transiting Suriname risk debt bondage to migrant smugglers;
men are exploited in forced labor and women in commercial sexual exploitation.’
Haïtianen werden nu ook genoemd als niet-gesmokkelde illegale migranten.
Onder druk van buitenaf - de TIP Rapporten, de roep om erkenning van
transnationaal staatsburgerschap, regelen van vrij personenverkeer binnen CARICOM
- werd het Surinaamse immigratiebeleid herzien. Het probleem voor de Surinaamse
staat daarbij blijft hoe het liberale, etnisch blinde, gelijkheidsbeginsel van de
Surinaamse grondwet te behouden wanneer bepaalde immigranten (transnationale
Surinamers) bevoordeeld willen worden en de publieke opinie andere immigranten
(zoals Chinezen) wil weren. Chinese immigratie blijft symbolisch voor de donkere
kanten van globalisatie in Suriname en voor beleidsmakers blijft de realiteit van die
immigratie bepaald door stereotypen.17

Misdaad en stereotypering
Volgens een positief stereotype van Chinezen in Suriname zijn ze rustige mensen
die nooit problemen maken. Maar de feitelijke en veronderstelde ontoegankelijkheid
van de Chinese ‘gemeenschap’ en de aanwezigheid van illegale Chinese migranten
versterken het idee dat er veel meer achter de schermen gebeurt dan men denkt; in
het ‘besmetting’-stereotype slaat het beeld van de Rustige Chinees makelijk om in
dat van georganiseerde Chinese misdaad. Met de Nieuwe Chinezen wankelde het
positieve stereotype al snel. In 2002 verschenen in de Surinaamse pers veel berichten
over ontvoeringen en berovingen door Chinezen. De meeste publiciteit kreeg het
geval van een Chinese bende die op klaarlichte dag een winkelier in Paramaribo van
US$ 70.000 beroofde.
Na overleg met ‘vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschap’ kwam de
politie tot de conclusie dat deze ongewone uitbraak van Chinese misdaad te maken
had met Nieuwe Chinezen. Deze ‘vertegenwoordigers’ - Laiap - benadrukten dat de
‘Chinese gemeenschap’ een onderscheid maakte tussen ‘gevestigde Chinezen’ die
al jaren in Suriname wonen en werken, en nieuwkomers. Deze laatsten zouden
tijdelijke immigranten zijn die geen Kejia spraken en niet uit het Sanyi-gebied
afkomstig waren. De Oude Chinezen probeerden een mogelijke zoektocht naar een
zon-

17

Op overheidsniveau geeft men toe dat er te weinig bekend is over problemen met Chinese
immigratie en dat de meeste immigranten legaal binnenkomen en aan vergunningen komen.
Maar het gebrek aan feiten wordt verklaard met stereotypen: de Chinezen zijn gesloten
(ondoorgrondelijk) en er zijn aanwijzingen van mensensmokkel (georganiseerde misdaad).
De Ware Tijd 6 oktober 2006. ‘Suriname gaat mensensmokkel vastberaden te lijf.’ Officier
van Justitie Garcia Paragsingh werd geciteerd.
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debok te sturen richting Nieuwe Chinezen - de échte buitenstaanders. De politie bleef
afgaan op de interpretaties van het Surinaams-Chinese establishment dat in
verlegenheid was gebracht door de berichten. Tot dan hield dit establishment vast
aan het positieve stereotype van Chinezen in Suriname als slachtoffers van misdaad,
de hardwerkende Chinese winkelier die gewelddadig beroofd werd door
niet-Chinezen.
Op 19 juli 2005 werden twee Wenzhounese kinderen op beestachtige wijze
vermoord gevonden in een badkamer in het vroegere restaurant Sheraton aan de
David Simonsstraat in Paramaribo-Noord.18 Chen Shaoxian, een oudere Wenzhounese
man die al negen jaar in Suriname woonde, werd opgehangen in de woonkamer
gevonden. Hoewel de politie aanvankelijk ervan uitging dat hij de jongens vermoord
had, arresteerden ze zijn oudste zoon. Maar na een jaar hadden de aanklagers alleen
indirecte bewijzen en hij werd uiteindelijk op 20 juli 2006 vrijgesproken. De dag
nadat het verhaal in de media verscheen, volgde in De Ware Tijd een artikel op basis
van een interview met een anoniem ‘lid van de Chinese gemeenschap.’19 De bron
herhaalde stereotypen van Nieuwe Migranten in een narratief: er is een onbereikbare
en geheimzinnige Chinese gemeenschap; men moet een duidelijk onderscheid maken
tussen Surinaamse Chinezen en de nieuwe migranten die sinds 1990 kwamen; door
zwak immigratiebeleid kan de komst van ongewenste Chinese immigranten niet
voorkomen worden; de nieuwe migranten zijn verantwoordelijk voor misdaad, en
ze plegen meer misdaden dan het Surinaamse publiek denkt - ontvoeringen, afpersing,
aanrandingen, verdwijningen, enzovoort. Drie dagen later verscheen in de Times of
Suriname een artikel gebaseerd op bronnen dichtbij de Wenzhounezen.20 Er werd
gesuggereerd dat de echte moordenaars mogelijk in een Chinese criminele bende
zaten. Dat werd tegengesproken in De Ware Tijd van 28 juli door ‘een vriend van
Chen Shaoxian en lid van het bestuur van een grote Chinese vereniging’; er was geen
Chinese maffia, en Chen had de moorden zelf gepleegd.
Op 2 december van dat jaar volgde een tweede moord op Chinese immigranten,
dit keer Sanyi-Hakka. Een bejaard echtpaar, meer dan veertig jaar eerder uit
Guangdong naar Suriname geëmigreerd, werd vermoord aangetroffen in hun huis
boven hun fiets- en bromfietsonderdelenwinkel in Blauwgrond (Paramaribo-Noord).
Er werd weer gesproken van ‘Chinese triade-excuties’. De gevoelens van schok en
verontwaardiging werden weer aangewakkerd door de media, en een emotionele
wake en stille tocht (uit Nederland getransplanteerde rituelen) werden in de wijk
gehouden.

18
19
20

De Ware Tijd 20 juli 2005: ‘Barbaarse moorden in Paramaribo-Noord: “De jongens zijn
afgeslacht als varkens”.’
De Ware Tijd 21 juli 2005: ‘Lid chinese [sic] gemeenschap over gruwelijke moord jongens:
“Zo een drama zat er aan te komen”.’
Times of Suriname 23 juli 2005: ‘Waarom deze man niet de moordenaar kan zijn.’
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‘Ze kijken ons nu met de nek aan, want we zijn toch Chinees’, merkte Max Man A
Hing op.21 Hij wees nogmaals op het onderscheid tussen Oude en Nieuwe Chinezen,
en typeerde Nieuwe Chinezen als ambitieus en hard en vaak niet in staat om met
vrijheid om te gaan. George Findlay, redacteur van avondblad De West en bekend
om de anti-Chinese toon van zijn artikelen, was veel explicieter in zijn wekelijkse
column met zijn mening dat de moordenaars gezocht moesten worden in de
georganiseerde Chinese misdaad. Volgens hem was het algemeen bekend dat er
Chinese misdadigers uit Chinese en Hongkongese triaden in Suriname waren, en dat
er in Blauwgrond sprake was geweest van professionele moord. Hij ontkende dat er
veel verschil was tussen Oude en Nieuwe Chinezen, omdat ze beiden een gesloten
front naar de buitenwereld toe presenteerden.22
Het Sanyi-Hakka establishment voelde dat de Chinese identiteit in Suriname onder
vuur kwam te liggen. Op 29 januari 2006, de eerste dag van het Jaar van de Hond,
werden president Venetiaan en minister Santhoki van Justitie en Politie uitgenodigd
op de nieuwjaarsviering op de Chung Tjauw huiguan. Chou Joe Jin, de Sanyi-Hakka
voorzitter van Chung Tjauw en Fa Tjauw (de Chinese afdeling van de NPS) zei in
zijn toespraak dat het belangrijk was dat de Chinese ‘gemeenschap’ werkte aan
verbetering van haar imago. Hij verwees naar de moorden en naar immigratie, maar
vermeed iedere suggestie van een kloof tussen de nieuwe en gevestigde Chinezen.
Hij klaagde dat de Chinezen regelmatig met vijandige media werden geconfronteerd,
zonder dat daar feitelijk aanleiding toe was.
Er volgden negen online-reacties van acht personen op het verslag van de Chinese
viering in De Ware Tijd. Slechts één was positief, waarbij de Surinaamse benadering
van integratie afgezer werd tegen de Nederlandse. De rest bevatte kritiek op Venetiaan
over ‘discriminatie van Surinamers ten gunste van buitenlanders’, en aanvallen op
Chinese immigratie.23 Ter illustratie hieronder enkele online reacties:

wreed mang, 31-1-2006
De hond geeft daarin een goed voorbeeld door zijn trouw, waakzaamheid en loyaliteit,
aldus Venetiaan. Maar weet hij niet dat die Chinezen honden eten:??

b j g, 31-1-2006
De Chinezen zijn over het algemeen vreemdelingen en vreemdelingen hebben het
laatste woord. Alleen in Suriname hebben de Chinezen het voor het zeggen, ja zo
kan je het zeggen? Want hebben jullie niet gelezen dat Andy Lau gezegd heeft dat
de jonge Chinezen ook onderwijs moeten

21
22
23

De Ware Tijd 6 december 2005: ‘Brandkast vermoord Chinees echtpaar leeggeroofd;
Blauwgrond nog steeds in greep van angst.’
De West 22 april 2006: ‘De week in retro: Wat voor gepeupel komt naar ons land?’
http://www.dwtonline.com/website/forum_reactie.asp?menuid=44&topic=948.
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volgen en dat de president direkt beloofd heeft wettelijke regelingen te treffen.
Waarom kijkt hij niet eerst naar zijn volk die zijn hulp het meest nodig heeft?
Kinderen die niet naar school kunnen, maar wel willen. Telkens lees je weer dat
kinderen de school niet kunnen bezoeken, omdat de schoolbus het begaf of omdat
de wegen slecht zijn, ja maar het zijn weer de jonge Chinezen voor wie de president
wettelijke regelingen zal treffen, vreemdelingen die heel erg verwend worden in
Suriname, alleen in Suriname gebeurd dit? In andere landen worden vreemdelingen
achtergesteld, maar in Suriname worden vreemdelingen op de handen gedragen, het
is niet de schuld van de Chinezen hoor, maar wel van de president die niets voor zijn
Surinaamse kinderen doet. Het is net als een gezin vader, moeder en kinderen, de
vader zorgt toch eerst voor zijn kinderen.

Popescu, 31-1-2006
Ja mang jullie hebben gelijk mang, want ik als een bosland bewoner vindt het wel
erg dat vene dit doet. A mang dis no ab wan dropoe sjing wij die in het binnenland
zijn voelen het ook, de wegen zijn zo slecht we gaan dagen lang niet naar school en
verliezen heel veel. onze ouders kunnen ook met naar Par"bo om wat
voedingsmiddelen te kopen. I.p.v foe a man rak nanga den tra man foe ing na
assemblee drape mek den bigin foe seti a pasi, dan ai biging tak over snesi kijk eerst
naar je kinderen en dan naar mensen kinderen san foe snesi, den sma dat na soso sars
den tjar kon nanga tra soort zikie gi sma straks gaan we ook geroosterde honden eten
of misschien eten we het al maar weten niet hoe het eruit ziet. A man dis ano libi
sma na blo ai blo.

What up!!!!, 15-2-2006
Heh! ik vind gewoon dat de regering geen chinezen meer in Suriname moet binenne
laten!!! Weet je wel hoe goed wij in Suriname hadden, iedereen was als een grote
family in suriname.... Binnen deze 5 jaren steeds meer chinezen die uit China
immigreren is de hele Suriname gewoon verandert!! steeds slechter en slechter zowel
achter uit gang... WE WILLEN GEEN CHINEZEN MEER UIT CHINA!! laten ze
in China blijven ok??!!!!! We leven goed hier met onze Surinaamse chinezen!!!

What up!!!!, 7-3-2006
hai boi ...Weten jully wel dat al heel veel Surinaamse chinezen weg uit Suriname
ben vertrokken. Ze blijven liever in het buiten land dan in Suriname. What nu noch
steeds in Suriname woont, zijn de chinezen die uit china kwam en niet eens nederlands
of sranang tongo kan praten. Suriname was echt een land die ik altyd houd, waar alle
bevolkingen als een grote family kon leven. Was een land met meeste liefde, eenheid,
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stukken te kappen, dat doe onse surinaamse chinezen niet. Ik verwacht geen goede
toekomst for Suriname met die chinezen uit china. CHINA snesi gwe bakka u kondre!
Wij willen je niet in Suriname hebben!!!
George Findlay's column van 22 april 2006 in het dagblad De West is een extreem
voorbeeld van anti-Chinese retoriek en bevat alle elementen van het discours:
Wat uit China naar Suriname komt schijnt helemaal hemeltergend te zijn.
Supermarkten worden uit de grond gestampt alsof het niets is. Wie zijn
de werknemers in deze winkels? Volgens onze informatie ‘slaven’ uit
China, die voor een hongerloon werken en verder hun snuit dicht moeten
houden. Ook de Chinese bouwvakkers zijn van die figuren, die voor een
maandloon werken waar de Surinaamse arbeider niet eens naar wenst om
te kijken. Dan heb je van die randfiguren, die straathonden de keel
doorsnijden en een portie hondenvlees via een zijraam aan de man brengen.
Je zal toch stapelgek zijn op je Bello en ineens is hij vermist en heeft
niemand hem gezien behalve die onverlaat uit China met zijn vlijmscherpe
mes. Hebben we wel eens onderzocht hoeveel Chinese hoertjes er al in dit
land rondlopen en via een call-service hun diensten komen aanbieden?
Worden deze meisjes van plezier wel naar de Dermatologische Dienst
gebracht voor een stevige en professionele keuring cq onderzoek? Ook
die zogenaamde massageklinieken moeten onderzocht worden. Wat we
wel weten is, dat er zoveel belangen van gangsters hier achter schuilen,
dat niemand moet verwachten dat er ‘overnight’ zal worden ingegrepen.
We doen daarentegen alsof we oostindisch doof en stekeblind zijn, als het
om dit soort fenomenen gaat waar onze maatschappij tegenwoordig zo
nadrukkelijk mee wordt geconfronteerd. Straks gaat men ons ook nog
rattenvlees voorschotelen. Dat zou overigens niet de eerste keer zijn in de
geschiedenis van dit land. Dat er gerommeld is met visa voor Chinezen
heeft zelfs onze minister van Buitenlandse Zaken enige tijd geleden
toegegeven. Van die zaak horen wij overigens geen moer meer. De pers
is lastig, want ze schrijft, toont en praat over vele zaken. We kunnen echter
niet overal bij zijn, maar kunnen wel onze vinger aan de pols houden. Wij
zijn heel gevaarlijke precedenten aan het scheppen als we de immigratie
zo amateuristisch laten voortwoekeren. Zo laten we Chinezen binnen en
zo zullen we het ook niet opmerken als de ene na de andere terrorist hier
binnenkomt om ook hier rotzooi te komen trappen. Over de moord op het
bejaarde Chinese echtpaar te Blauwgrond hoor je niets meer. De politie
zou het onderzoek wel succesvol willen afronden, maar veel Chinezen uit
de Volksrepubliek China en Hong Kong, die tot de nieuwe
immigrantengroep behoren, houden hun mond als een ritssluiting dicht
als het om dit soort delicten gaat, omdat men veel te bang is voor repressie
hier ter plekke of op het Chinese vasteland of in Hong Kong. Suriname is
een klein en onnozel land en we weten niet met wat voor ge-
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vaarlijke criminelen we eigenlijk te doen hebben. Vaak zijn het criminelen,
die tot in het Chinese staatsapparaat toegang hebben. Ook moeten we niei
vergeten wat voor ‘power’ de Chinese ‘triades’ internationaal wel hebben.
Er gaat veel geld om in deze wereld en zelfs in de Verenigde Staten van
Amerika houdt men ernstig rekening met deze bendes met internationale
vertakkingen. Heeft men ooit willen onderzoeken hoeveel niet zuiver geld
uit China hierheen wordt gesluisd om gewit te worden? We zijn er zeker
van dat niemand zich daar echt druk om maakt. Suriname beschikt nou
eenmaal over een aantal dorpspolitici, die niet verder kijken dan Albina
en of Nickerie en niet eens weten hoe een dergelijke criminele organisatie
in elkaar zit en hoe men te werk gaat om een heel land te knechten. Laten
we alvast beginnen de ‘brasa’, die we uit China kregen, wat losser en
rationeler te maken, want zo innig als die nu is, is net volgens ons
allesbehalve gezond voor ons land en zijn mensen als geheel.24

Chinese economische activiteit als probleem
De toename van het aantal Chinese winkels en supermarkten met goedkope
consumptiegoederen uit Yiwu (Zhejiang) of bouwmaterialen25 bevestigde voor veel
mensen enerzijds het stereotype van ‘besmetting’/‘het gele gevaar’, en anderzijds
het beeld van een falende overheid. Zo schreef het Dagblad Suriname in maart 2005
in een redactioneel commentaar het volgende:
Betrokkenheid inzake het vraagstuk van de Chinezen is inderdaad ook een
verantwoordelijkheid van DNA [De Nationale Assemblee]. Het zou niet
moeten blijven bij vragen stellen. Hier zou een parlementair onderzoek
op zijn plaats zijn. Al jaren wordt dit onderwerp verwaarloosd. Wij zien
als volk om ons heen heel gekke zaken gebeuren. CSME [Caricom Single
Market and Economy] wordt in Suriname niet begrepen. Men heeft
inmiddels een andere betekenis in Suriname gegeven aan het begrip CSME
(Chinezen Super Markt Economie). Onze middenstand, de winkeliers, zijn
inmiddels weggevaagd en het blijft maar doorgaan en inmiddels heeft men
de bouwsector ook knap verziekt met inferieure spullen en goedkope
arbeidskrachten. Het gemak waarmee men in de wijken en districten
Chinese winkels en supermarkten van de grond tilt, is ongelooflijk. En
onze regering schijnt dat maar te gedogen door vergunningen te verstrekken
zonder te letten op bestemmingsplannen of verzadiging van de locale
markt. Je zou bijna willen geloven dat men niet de winkel of supermarkt
runnen als hoofddoel heeft, maar als nevenactiviteit. Een
24
25

De West 22 april 2006, De week in Retro: ‘Wat voor gepeupel komt naar ons land?’
Data met betrekking tot Chinese winkels en supermarkten zijn versnipperd en onbetrouwbaar.
De Ware Tijd (10 november 2006, ‘Veel Surinamers leveren winkelvergunning in’) citeerde
de Vereniging van Winkeliers: het aantal winkels groeide van ongeveer 2000 in 1995 tot
ruim 7000 in 2006.
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andere vraag die ons bezighoudt is: betaalt men wel voldoende belasting
en waar halen zij het kapitaal vandaan om de winkels en supermarkten te
runnen? Waar komen de geldstromen vandaan en zijn het legale
geldstromen? De privileges zijn groot en het lijkt op een georganiseerde
misdaad met heel veel sociale implicaties. Inmiddels heeft de nieuwe
lichting Chinezen veel effecten meegebracht in onze samenleving
(criminaliteit, moorden en afrekeningen, slechte goederen, sociale
spanningen, herinrichting van onze ruimtelijke ordening, etc.). Reeds
hebben politieke partijen deze doelgroep omarmd en daar lopen ook
bepaalde lijnen. Terecht vraagt de gemiddelde Surinamer zich af of zij in
eigen land niet zijn gedegradeerd tot een tweede of derderangs burger.26
Vormen Chinese immigranten de voorhoede van globalisatie van de Volksrepubliek
China of volgen ze de stroom goedkope goederen over de hele wereld, en dus ook
naar Suriname? Veel duidelijker dan het resultaat van globalisatie is de aanwezigheid
van Chinese constructiemaatschappijen en grondstofontwikkelingsbedrijven. Was
het doel van de Volksrepubliek China in het Caraïbisch gebied en Latijns Amerika
aanvankelijk het isoleren van Taiwan, nu gaat het om toegang tot schaarse
grondstoffen en de status van China als alternatieve grootmacht. Toenadering van
de Volksrepubliek China in de regio geschiedt via technische ondersteuningsprojecten,
veelal gebaseerd op zachte leningen en aanbestedingen in de Volksrepubliek die de
ontwikkeling van Chinese multinationals moet aanmoedigen.
Het geval van China Zhong Heng Tai27 en de Patamacca oliepalmdeal zijn
kenmerkend voor de manier waarop Chinese bedrijven hun stempel drukken op het
imago van Chinezen in Suriname. Op 25 juli 2002 tekenden China Zhong Heng Tai
Investment Company Ltd. en het ministerie van Landbouw en Visserij een
memorandum of understanding met betrekking tot een nieuw palmolieproject in
Marowijne. Het project werd verwelkomd als een manier om de oliepalmsector nieuw
leven in te blazen en valuta te genereren. Het zakenplan dat op 3 maart 2003 ingediend
werd beschreef een oliepalmproject dat opgestart zou worden met fondsen uit de
verkoop van hout afkomstig van de palmolieconcessie. Toen de voorwaarden van
de overeenkomst bekend werden, groeide de controverse. Het plan was te vaag,
schattingen van de kosten leken te

26
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Dagblad Suriname 13 maart 2005, redactioneel artikel: ‘Chinese invasie in Suriname
tegengaan?’
In gevolge de Surinaamse wet opereert het bedrijf in Suriname onder de naam China Zhong
Heng Tai Suriname N.V. De precieze samenstelling van het bedrijf varieerde door de tijd
heen. Het wordt nu beschreven als een samenwerkingsverband van vijf bedrijven uit de
Volksrepubliek China: Zhong Tai Investment Company, Suntime International Tech-Economic
Corporation, China Petroleum Oriental Geophysical Prospecting Co., Ltd., China National
State Forest Farm Development Corporation, Shenzhen Weiji Investment Development Co.,
Ltd. Geruchten dat de Djajanti Group, de grootste houtkapmaatschappij van Indonesië,
aanvankelijk achter de schermen erbij betrokken was, zijn nooit bevestigd.
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hoog terwijl de inkomsten uit houtkap te laag leken, stakeholders waren niet
betrokken, en de precieze identiteit van het bedrijf bleef onduidelijk. De conclusie
was uiteindelijk dat de staat alleen inkomsten kon verwachten uit belastingen op
houtexporten zonder garanties dat het project voor plaatselijke werkgelegenheid zou
zorgen of dat het bedrijf niet na volledige kaalkap zou vertrekken. De ironie van een
buitenlandse investeerder die zijn activiteiten in Suriname financiert met de
opbrengsten van Surinaamse grondstoffen was voor iedereen duidelijk. Concreet zou
de overeenkomst werkgelegenheid opleveren, maar het vermoeden bleef dat China
Zhong Heng Tai via het project meer dan duizend Chinese contractarbeiders zou
importeren. Tegen de achtergrond van de opvallende aanwezigheid van Nieuwe
Chinezen was geen enkele verzekering van het bedrijf dat contractarbeid niet
essentieel was nog geloofwaardig.
De Patamacca-overeenkomst werd uiteindelijk getekend op 16 januari 2004, maar
zes maanden later had China Zhong Heng Tai de eerste bankgarantie van US$
16.200.000 nog niet geregeld. Volgens de overheidsstuurgroep had de Chinese
ambassade in Paramaribo meegedeeld dat de de Volksrepubliek China voorzichtiger
geworden was met betrekking tot bedrijven die in het buitenland wilden werken met
staatsgelden. In januari 2006 kreeg het bedrijf negentig dagen uitstel, maar weer
bleef de bankgarantie uit. Tien dagen later kondigde China Zhong Heng Tai aan dat
een onroerendgoedbedrijf in Hong Kong, NSW Holding, de nieuwe partner zou zijn,
en dat de bankgarantie van US$ 16.200.000 geregeld was.
In deze kwestie kwam ook de relatie tussen de Republiek Suriname en de
Volksrepubliek China onder vuur te liggen. In de pers waren er omslachtige suggesties
van overheidscorruptie, gevolgd door directe (en nauwelijks subtiele) waarschuwingen
over het beleid van de Volksrepubliek China ten aanzien van
grondstofontwikkelingsbedrijven in de Derde Wereld. Maar de dreiging van ‘Chinese
gastarbeiders’ domineerde. Volgens Ronnie Brunswijk van de A-Combinatie is zijn
achterban in Marowijne tegen Chinese gastarbeid: ‘Wij willen geen Chinezen in
Marowijne voor de uitvoering van de Patamacca-deal.’28 De kwestie werd ook
onderwerp van discussie in een discussieforum in Nederland. Ik citeer hier een van
de reacties:29

Marcel, 5-02-2003
En als er binnenkort de Surinaamse grenzen open gaan, nadat de ftaa zijn intrede
heeft gedaan [...] Dan krijg je automatisch air-china uit Peking in suriname, met
minstens 550 passagiers one-way ticktes per vlucht [...] Dus over een paar jaar hebben
we gewoon een derde chineze land, waarbij wij suri's etnische minderheden worden
[...] Dank zij onze lijders. Als straks

28
29

De Ware Tijd 15 november 2006, ‘A-Combinatie wacht op gesprek over Patamacca-deal.’
Waterkant discussieforum, onderwerp: dubbele paspoorten (maart 2003)
http://www.suriname.nl/discus/messages/1389/5301.html?1099494211.
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victoria opgekapt wordt en obe's worden geplant voor de palm olie, ben ik benieuwd
hoeveel suri's daar te werk zullen worden gesteld ten opzichte van chinezen [...] Ik
denk betrekkelijk weinig. Chinezen asfalteren de wegen in surbo, weet u hoeveel
suri's voor de maatschappij werken, vrij weinig of geen [...] Waar is de minister van
arbeid [...] of is hij ziende blind [...]

Anti-Chinees discours als protest
De stereotypering in het anti-Chinese discours lijkt steeds vaker samen te vallen met
kritiek op de overheid. ‘Besmetting’/‘het gele gevaar’ en de Ultieme Andere worden
geplaatst in een narratief van een falende overheid: geen streng immigratiebeleid,
geen controles op voedsel en gezondheid, geen integratiebeleid. De xenofobe
terminologie van de Nederlandse discussie over multiculturalisme werd vrijwel
onveranderd in Suriname geïmporteerd en op alle niveaus gereproduceerd, zelfs
binnen de overheid. Minister Michael Jong Tjien Fa van Handel en Industrie (de
enige etnisch Chinese minister) sprak zich publiekelijk uit voor een soort
inburgeringsplicht voor Chinese immigranten.30
Het meest recente voorbeeld van hoe het ‘besmetting’-stereotype kan leiden tot
kritiek op de overheid was hondenvlees. Zonder duidelijke aanleiding ontwikkelde
zich opnieuw in de loop van 2000 het idee dat het eten van honden bewees hoe
abnormaal en weinig menselijk Chinezen zijn. Hondenvlees was allang bekend, maar
werd nu geassocieerd met Nieuwe Chinezen. In De Ware Tijd van 6 januari 2000
schreef de columnist van ‘Dierenforum’ dat ze al in december 1999 gemeld had hoe
met de ‘komst van grote aantallen Chinezen in Suriname’ de vraag naar hondenvlees
ook toegenomen was, en dat er illegale hondenslagerijen waren. Begin 2003
circuleerde het verhaal dat steeds meer Surinamers, kennelijk uit armoede,
hondenvlees aten. De reacties op het internetdiscussieforum Suriname Discussion
Board zijn een voorbeeld van de manier waarop de link toen werd gelegd met
immigratie: van 10 personen (14 reacties) protesteerde één persoon (2 reacties) tegen
het etnocentrisme in de discussie, terwijl één andere positief was over hondenvlees.31
Enkele voorbeelden van de rest:

huh?, 29-03-2003
Is Suriname nou echt zo ver afgedwaald? Ik vraag me af of Suriname nou in
Zuid-amerika of in Zuidoost-Azie ligt. In Azie zijn ze aan het verwesteren en
amerikaniseren en wij in Suriname zijn aan het ver-oosteren en aziatiscren.
30

31

Weliswaar onbedoeld: de minister had het eigenlijk over het versoepelen van het
vestigingsbeleid voor Chinezen, maar in de loop van het interview bleek hij het eens te zijn
met de suggestie van de interviewer dat Chinezen zich verplicht moesten voelen om ‘de taal’
te leren en te begrijpen. Interview met minister Jong Tjien Fa voor het zes uur journaal van
Radio Tien op 21 april 2005.
http://www.suriname.nl/discus/messages/, maart 2003, ‘De politieke situatie in Suriname:
Meer Surinamers eten hondenvlees.’ Link inactief.
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Stree, 27-05-2003
Met de komst van de horden Chinezen richting Suriname is mij opgevallen dat er
weinig straathonden te zien zijn [...]. Waar zal dat aan liggen folks??????????????

c.anijs, 10-7-2003
het komt ervan, vanaf de chinezen en de haitianen massaal naar suriname zijn gehaald
(lees-gesmokkeld hebben de honden, de hagedissen, de muizen, agama's, ratten,
kamra-wintji's, kakalaka's, gado-tjo's, sappakara's en klara-snikie's en niet te vergeten
de todo's (heel grote) geen enkel kans meer op leven. is dat u ook niet opgevallen,
of sluit u zich ook aan de ch's en de h's? w.g. redi-moessoe
In die tijd werd hondenvlees zelfs in de Nationale Assemblee genoemd. De woorden
van een Assembleelid tijdens de behandeling van een naturalisariedecreet in april
2003 kenschetsen de algemene toon in de discussie over Chinese immigratie op dat
moment:
Mijnheer de voorzitter! Ik heb niets tegen geen enkele Chinees. Ik noem
dit specifiek, omdat dit op dit moment speelt. U moet weten dat zoals de
stand van zaken nu is vele bedrijven oneerlijke concurrentie ondervinden.
Het blijkt dat vrijwel op elke hoek van de straat bedrijven verrijzen en
waar dan een aantal mensen te werk gesteld worden. Het blijkt dat wanneer
het Chinese handelszaken betreft goedkope mensen daar in dienst zijn.
Mensen die nauwelijks de taal verstaan. Ze worden dan in dienst genomen
terwijl gevestigde bonafide bedrijven in Suriname honderden werknemers
hebben. Die bedrijven moeten naast bijvoorbeeld salarissen ook secundaire
voorzieningen en alle soorten maatregelen treffen voor hun arbeiders. Ik
ben bang dat wanneer geen aandacht hieraan geschonken wordt binnen
de kortste tijd een heleboel bonafide gevestigde bedrijven in ernstige
problemen zullen geraken. Ik wil de aandacht van de regering vragen om
dit te bekijken. Zoals de mensen op straat zeggen dat zelfs hondenhokken
a.h.w. door mensen aangehuurd worden om supermarkets daar op te zetten.
Naast de hondenhokken blijkt volgens de laatste berichten dat ook onze
honden bedreigd worden in hun bestaanszekerheid. Het is ook iets waar
ik de aandacht voor vraag, wij hebben gemerkt dat vele restaurants ook
hondenvlees als eten aanbieden.32
Het beeld van Chinezen die huisdieren stalen of vieze straathonden wreed slachtten
bleef fascinerend. Voorpaginanieuws op 21 april 2006 in de Times of Suriname was
een Chinees die op honden joeg en het vlees in

32

Djagendre Ramkhelawan (Millennium Combinatie), Handelingen van de Nationale
Assemblee, 17 april 2003.
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bakjes verkocht. Een interview daarna met een dierenarts in De Ware Tijd (in handen
van een oude, geassimileerde Sanyi-Hakka familie) was kennelijk bedoeld als
objectieve informatie, maar herhaalde stereotypen: het is een beetje tegen de natuur
om honden te eten (de Ultieme Andere), de honden werden onhygiënisch en wreed
geslacht (‘besmetting’), Chinese mannen eten hondenvlees als afrodisiacum
(‘onderdanigheid’ - ‘Chinese mannen zijn geobsedeerd door sex’).
Kritiek op de overheid in het publieke discours over Chinese immigratie richtte
zich op vermeende positieve discriminatie van Chinese immigranten. Volgens het
discours zou dat vooral de schuld zijn van de NPS die altijd veel te positief over
Chinese immigranten zou zijn. Zij zouden makkelijk vergunningen krijgen, en vooral
rijbewijzen werden symbolisch voor de vermeende voorkeursbehandeling. De
verkeerspolitie vond juist dat er opmerkelijk veel etnische Chinezen zonder rijbewijs
reden. Daarop ontstond het gerucht dat van hogerhand de opdracht was gegeven om
Chinezen zonder rijbewijs niet te bekeuren. Nieuwe Chinezen zelf vonden dat er
sprake was van discriminatie en etnisch profileren:
Zag men plaatselijke mensen achter het stuur, wuifde men die door; een
Chinees gezicht hield men meteen tegen en op een aangewezen plek binnen
parkeren, om het rijbewijs te inspecteren. Meer dan 20 auto's met Chinezen
werden tegengehouden, waaronder veel Zhejiangese broeders en enkele
Fujianese chauffeurs. De overgrote meerderheid had geen rijbewijs - wat
een verrassing! Onze Chinese broeders blijven maar klagen: Hoe kan je
nou een winkel hebben zonder vervoer? Om op rijles te gaan heb je een
verblijfsvergunning nodig, maar ze willen ons die beschikking niet geven.
Maar we moeten wel een zaak beginnen, willen ze anders dat we
verhongeren? Waarom geven ze ons geen verblijfsvergunning? Uit het
verslag van de in de tweede helft van vorig jaar door het ministerie van
Justitie en Politie gestarte ‘rijbewijscontroles’ blijkt duidelijk dat als in
het hele land X-tientallen mensen geen rijbewijs hebben, en de boete
X-tientallen Surinaamse Dollars is, de staatskas dus X-miljoen aan extra
inkomsten ontvangt. Staatsmiddelen dus. Er is geen enkel bewijs dat alleen
Chinezen zonder rijbewijs rijden en dat Surinamers of andere buitenlanders
dat allemaal altijd doen. Nu pikken ze Chinezen eruit bij controles, ik
vraag u, is dat geen rassendiscriminatie?33

Conclusie
In 1930 was er één concrete kwestie - piauw - waarmee Chinese immigratie werd
geproblematiseerd, maar bijna tachtig jaar later zijn dat er

33

Zhonghua Ribao 23 april 2005 / Xunnan Ribao 27 april 2005 ‘2005 Daxuan Xinwen:
qishi Huaren dantao Huaren bu shi youlai yijiu’ (Verkiezingsnieuws 2005;
Discrimineren en uitpikken van Chinezen is iets nieuws). Anoniem.
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meer: illegaliteit, economische en politieke invloed van etnische Chinezen en de
Volksrepubliek China, enzovoort. Het huidige discours wordt beheerst door
patriottisme dat Surinamers in staat stelt om een acceptabel onderscheid te maken
tussen burgers en buitenlanders - goede, onschuldige, onderdrukte burgers tegenover
slechte, bedreigende, uitbuitende buitenlanders. Maar hoewel het verschil tussen
goede en slechte Chinezen in het discours expliciet wordt geformuleerd als het
onderscheid tussen ‘Surinaamse Chinezen’ en ‘Nieuwe Chinezen’, bestaat het gevaar
dat anti-Chinese gevoelens algemener worden en dat alle ‘Chinezen’ worden gezien
als een concreet of potentieel probleem.
Een speurtocht langs Surinaamse blogs en internet-discussiefora toont hoe levend
het anti-Chinese discours is. Binnen de mythe van multiculturalisme in Suriname is
etnische identiteit op zich weer een discours (etniciteit wordt niet anders gezien dan
als raciaal en primordiaal). In dat Surinaamse multiculturalisme spelen Chinezen een
vaste rol als een vanzelfsprekende, gesloten, aparte gemeenschap, die niet wil of niet
kan integreren. Anti-Chinese gevoelens zullen ook niet verdwijnen zolang immigratie
een rol speelt in het ‘naïef monarchistische verzet’ tegen het politieke establishment.
Ondanks de politics of recognition op sociaal en politiek vlak van een aantal
intellectuelen en ondernemers uit de Chinese gemeenschap (laiap), is er niettemin
vanuit deze groep over het algemeen weinig steun voor een assertievere
maatschappelijke positionering.34 Maar in tegenstellling tot wat het stereotype van
‘besmetting’ en ‘het gele gevaar’ impliceert, duurt Chinese migratie niet eeuwig.
Demografen verwachten dat in 2014 de bevolking van de Volksrepubliek China zal
stabiliseren en vervolgens krimpen, en dat de tegen die tijd bijna de helft van de,
steeds welvarender wordende, bevolking in de steden zal wonen (Garner 2005:
61-63). Emigratie zal dan ook verminderen. Een anti-Chinees discours in Suriname
zal dan in ieder geval niet meer gebaseerd kunnen zijn op sterotype van de
‘besmetting’ en ‘het gele gevaar.’
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Marjo de Theije
‘De Brazilianen stelen al ons goud!’
Braziliaanse migranten in stad en binnenland
Inleiding
Sinds een jaar of tien is de aanwezigheid van Braziliaanse migranten in Paramaribo
duidelijk merkbaar geworden. Naar schatting hebben minstens 20.000 Brazilianen
zich in Suriname gevestigd, hoewel velen spreken van het dubbele aantal.1 Als het
werkelijk om 40.000 migranten uit Brazilië gaat, vormen zij nu 8 procent van de
Surinaamse bevolking. Zij kwamen voor het Amazonewoud, op zoek naar goud. De
nieuwe migranten richtten zich echter al snel niet alleen op het bos, maar vormden
steeds meer ook een duidelijk herkenbare gemeenschap in de stad. De wijk Tourtonne
2, in Paramaribo Noord, vooral de omgeving van de Anamoestraat, draagt al jaren
de bijnaam ‘Klein Belém’, naar de hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Pará waar
een groot deel van de migranten vandaan komt.
De goudwinning in het bos is de belangrijkste economische drijfveer voor de komst
van de Brazilianen. Veel activiteiten in de stad zijn daarvan afgeleid - denk aan
supermarkten waar foerage gekocht wordt en aan de bedrijven die werktuigen en
machines importeren en assembleren, maar ook aan restaurants, bars en nachtclubs.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de (korte) geschiedenis van de
Brazilianen in Suriname. Daarbij wordt ook ingegaan op de interactie tussen
verschillende bevolkingsgroepen. Zowel in de stad als in het bos leven ‘gevestigde’
Surinamers intensief samen met de nieuwkomers uit Brazilië: velen hebben de
Portugese taal geleerd, gezinnen gesticht met Braziliaanse partners, samen bedrijven
opgezet, of zich aangesloten bij een Braziliaanse kerkgemeenschap. Maar in de
samenleving zijn ook negatieve reacties waar te nemen, zich uitend in uitspraken
als: ‘die Brazilianen stelen al ons goud.’
Over deze nieuwe Surinamers is nog weinig bekend. Er is in ieder geval nog
nauwelijks over gepubliceerd in het academische circuit.2 Ook niet over de reacties
van de ontvangende samenleving trouwens. Wat is de achtergrond van deze
migranten? Zien zij zich als tijdelijke migranten

1

2

De volkstelling van 2004 maakt een schatting die grotendeels gebaseerd is op een schatting
van een van de woordvoerders van de Brazilianen in Suriname en komt zo tot bijna 20.000
(Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006). In de media en op straat zijn in het verleden
vaak veel hogere schattingen gemeld.
Met uitzondering van Boven 2006, Hoogbergen & Kruijt 2004a, 2004b, 2006, Hoogbergen,
Kruijt & Polimé 2001, Kruijt & Hoogbergen 2005, en De Theije 2006.
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of komen zij met het idee zich permanent te vestigen in Suriname? Hoe verhouden
zij zich tot de samenleving waarin zij terecht komen? In de Surinaamse kranten valt
te lezen dat deze nieuwe groep de Surinaamse samenleving niet onberoerd laat en
niet alle Surinamers staan positief tegenover de Brazilianen. Daar verwijst ook de
titel van dit artikel naar. Ik zal eerst de context schetsen waarin we de wederzijdse
reacties moeten begrijpen en beginnen met een beschrijving van een aantal belangrijke
kenmerken van de aanwezigheid van Brazilianen in Suriname. Daarbij begin ik bij
de Brazilianen in de stad, maar daarna zal ik de lezer meenemen naar de basis voor
deze urbane aanwezigheid: het bos. Vervolgens zal ik ingaan op de vraag naar de
tijdelijkheid, dan wel permanente aanwezigheid van deze nieuwkomers in Sranan.
Tot slot zal ik wat zeggen over de verhoudingen tussen Brazilianen en Surinamers
in bos en stad, die gelukkig meer inhouden dan de beschuldigingen van diefstal
suggereren.3

In de stad
De aanwezigheid van de Brazilianen is duidelijk waarneembaar in de Surinaamse
hoofdstad. In Paramaribo vinden we winkels en kerken van Brazilianen, velerlei
Braziliaanse producten - ook in niet-Braziliaanse winkels -, bars waar Braziliaanse
muziek klinkt en Skol geschonken wordt in plaats van Parbo-bier, en hotels waar
alleen maar Brazilianen verblijven. De aanwezigheid van deze nieuwe migranten
heeft vorm gekregen vanaf 1997-1998, maar de Braziliaanse gemeenschap bleef de
afgelopen jaren groeien en diversifieerde zich steeds verder. Toch is de bron van alle
activiteiten dezelfde gebleven, namelijk de goudwinning in het binnenland. In
Paramaribo getuigen de vele goudopkoop- en goudverwerkingsbedrijven daar wellicht
het duidelijkst van.4 Nagenoeg alle bedrijven die sinds die beginjaren in Paramaribo
door Brazilianen gevestigd zijn, leveren goederen en diensten die met de goudwinning
te maken hebben. In de supermarkten wordt de proviand voor de maanden in het bos
ingekocht; in de restaurants eten de garimpeiros die tijdelijk in de stad zijn; in de
bars vinden zij het vertier dat zij in het bos ontberen; in de hotels logeren de mannen
en vrouwen die in de stad verblijven op weg naar huis of die juist naar hun werkplek
in het binnenland onderweg zijn, of die komen om te herstellen van de malaria die
hen heeft getroffen. Een belangrijke sector is ook de verkoop van machines en
onderdelen daarvoor: de motoren en pompen, de

3

4

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken en interviews met garimpeiros (goudzoekers), andere
Braziliaanse migranten en Surinamers in de stad en in het bos tijdens vier onderzoeksreizen
naar Suriname, in februari 2005 naar Paramaribo, Belém en Georgetown, en in februari, juli
en november 2006 naar de goudvelden aan de Lawa. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt
door subsidies van NWO (2005) en de Vrije Universiteit Amsterdam (2006).
In Suriname zijn 69 goudsmederijen en/of goudverwerkingsbedrijven actief, waarvan ‘tien
of elf puur aan goudverwerking’ doen (Peneux 2006).
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graafmachines en ATV's,5 molens, generatoren en heel veel slangen.
De economische bedrijvigheid van de Brazilianen in Paramaribo is moeilijk in
cijfers weer te geven, onder andere omdat veel ongeregistreerd blijft, of geregistreerd
staat op de naam van Surinaamse compagnons. Dat heeft te maken met de
ingewikkelde en zeer langdurige procedures om geldige verblijfsdocumenten te
verkrijgen, die weer nodig zijn om legaal een bedrijf te kunnen vestigen. Een
Surinamer die veel met Brazilianen werkt, zei me een keer: ‘Er is één vrouw die daar
over gaar en als zij er een dag niet is wordt er niet gelegaliseerd! Als ze een maand
op vakantie is ook niet.’6 Sommige bedrijven worden daarom op naam van Surinamers
geregistreerd, of in partnerschap gevoerd. Een groot aantal zaken is bovendien gewoon
eigendom van Surinamers, ook al is de clientèle en het personeel voornamelijk
Braziliaans.
Met name in de machinesector zijn vooral Surinaamse ondernemers actief, hoewel
ook andere typen handel door niet-Brazilianen gedreven worden, bijvoorbeeld
slagerijen en een aantal supermarkten. Een uitzondering op de regel dat men geen
geldige documenten heeft, vormen de ongeveer 300 prostituees en animeermeisjes
die in de clubs in Paramaribo werken. Juist omdat zij werken in een beroepsveld dat
in de gaten gehouden wordt door de overheid, zorgen zij - en de Surinaamse eigenaren
van de clubs - dat hun papieren altijd in orde zijn.7
Van de Braziliaanse bevolking in Paramaribo is maar een gedeelte werkelijk
woonachtig in de stad. Het merendeel is passant in Paramaribo. En van die tijdelijke
bewoners van de stad, werkt volgens betrokkenen maar de helft in het binnenland
van Suriname. De andere helft is actief in de goudwinning in Frans Guyana, maar
verkiest onder andere vanwege de veel strengere politiecontrole in dat land,
Paramaribo boven Cayene als uitvalsbasis. Deze garimpeiros en ambulante handelaren
- de mensen die kleding en andere artikelen reizend langs de goudvelden verkopen
- doen inkopen in Paramaribo en verkopen ook hun goud in Suriname. Een deel van
de handel die in Paramaribo gegenereerd wordt door de goudwinning, is dus het
resultaat van de activiteiten van de Brazilianen over de grens.8
De indruk dat veel Brazilianen woonachtig zijn in de hoofdstad, ontstaat mede
door deze tijdelijke bewoners. In werkelijkheid betreft het aantal ‘permanente’
bewoners in de stad waarschijnlijk niet meer dan 5.000.9

5
6

7
8
9

All Terrain Vehicle, het belangrijkste vervoermiddel in de goudvelden.
Manager van een supermarkt, gesprek 30 januari 2006. Toch zijn volgens het Braziliaanse
consulaat de meeste middenstanders in de stad wel gelegaliseerd. Het zou dan om ongeveer
3000 mensen gaan.
Informatie van het Braziliaanse consulaat, 11 maart 2005.
Een deel van het Guyanese goud wordt bovendien naar Suriname gesmokkeld vanwege de
lagere belasting en daardoor hogere opkoopprijs.
Ik baseer deze schatting op het aantal getelde Brazilianen tijdens de laatste volkstelling
(Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006).
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De Brazilianen die in Paramaribo verblijven, wonen in bij anderen, vaak bij
Surinaamse families. Sommigen wonen in een hotel, maar dat is alleen een optie
zolang er geen huis gevonden is. Degenen die al langer in het land zijn huren meestal
een huis dat ze delen met anderen en waar dan ook vrienden en familieleden kunnen
verblijven als ze uit het bos komen. De geslaagde ondernemers kopen grote
middenklassehuizen waar zij met hun gezin wonen.
In het straatbeeld zijn de Brazilianen vaak te herkennen aan hun kleding en hun
gedrag. Vooral de vrouwen onderscheiden zich hiermee van andere vrouwen in
Suriname. Als ik even een karikatuur mag schetsen: hun rokken zijn korter, hun
t-shirts strakker, hun haar blonder. De culturele verschillen worden ten volle
uitgespeeld in het jaarlijkse carnaval. De Miss Carnaval 2006 verkiezing trok acht
kandidaten, allemaal Braziliaanse vrouwen, en allemaal gesponsord door een lokale
ondernemer, niet noodzakelijk Braziliaans maar wel met Braziliaanse klanten, zoals
Slagerij Stolk en de Porto Alegre-club. Het publiek op het plein bij café-restaurant
't Vat was gemengd Braziliaans-Surinaams, waarbij de Brazilianen aanmoedigingen
riepen, dansten, zongen, en de Surinamers rustig toekeken. Ook op andere dan
hoogtijdagen is het uitgaansleven in Paramaribo vol van Braziliaanse invloeden.
Buiten Klein Belém zijn inmiddels verschillende bars en restaurants gevestigd, op
verschillende plaatsen valt Braziliaanse live muziek te horen, en caipirinha (een
Braziliaanse cocktail) kun je tegenwoordig op heel veel plaatsen krijgen. Surinamers
en toeristen consumeren deze Braziliaanse cultuur ook.
Er is nog een domein waarop de Brazilianen duidelijk effect hebben in Paramaribo:
het religieuze. Op verschillende plaatsen in de stad zijn kerken geopend van de
pinkstergemeente Deus é Amor (God is liefde). Ook de Assembléia de Deus
(Gemeenschap Gods) is actief, maar deelt het gebouw met de Surinaamse Gemeente
Gods. Ook in het binnenland zijn deze kerken aanwezig.

In het bos
De Braziliaanse garimpeiros10 zijn niet de eersten die afkomen op het goud in het
binnenland. Al tijdens de goldrush in de negentiende eeuw kwamen goudzoekers
vanuit naburige landen en elders uit het Caraïbsch gebied hun geluk beproeven in
de goudvelden van Suriname. Tussen 1885 en 1888 kwamen 5000 tot 6000 van hen
naar het gebied tussen de Lawa en de Tapanahoni (De Beet & Thoden van Velzen
1977: 115).

10

In Suriname wordt een onderscheid gemaakt tussen garimpeiros en porknockers, hoewel
beide woorden de zelfde betekenis hebben: goudzoeker. Het eerste is het Braziliaanse woord,
het tweede wordt in Guyana gebruikt. In Suriname slaaf garimpeiros op Braziliaanse
goudzoekers, en porknockers op Surinaamse, in het bijzonder Marrons. Het Surinaamse
woord gowtuman lijkt eveneens exclusief voor Marron goudzoekers gebruikt te worden.
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De piek werd bereikt in 1908, met een opbrengst van 1209 kilo per jaar en nam
daarna af (Healy & Heemskerk 2005: 16). In 1975 vormde de introductie van nieuwe
technieken vanuit Guyana het begin van een tweede goldrush, waarbij eerst Guyanese
mijnwerkers het land in kwamen, en vanaf de jaren 1990 vooral ook heel veel
Brazilianen (Healy & Heemskerk 2005: 15-25).

Goudwinning op de concessie Antino

Een van de belangrijkste hedendaagse goudwinningsgebieden bevindt zich aan de
Lawa, waar twee grote concessies zijn: van het staatsbedrijf Grassalco en het
Surinaamse bedrijf Nana Resources. In de volksmond wordt dit gebied Benzdorp
genoemd. De concessies hebben ook een geografische aanduiding, en daarbinnen afhankelijk van de grootte van de concessie - meer specifieke benamingen voor de
bewerkte gebieden. In het geval van de concessie van Nana Resources is dat
bijvoorbeeld Antino, naar de Antinokreek. In de afgelopen tien jaar zijn op
verschillende locaties in het Surinaamse binnenland complete
goudzoekernederzettingen ontstaan, soms groter dan de dorpen van Inheemsen en
Marrons die er al waren. Benzdorp is er daar een van.
In de twee concessies wonen en werken naar schatting achthonderd mensen
waarvan ongeveer de helft direct in de goudwinning actief is, terwijl de andere helft
leeft van de handel en het leveren van diensten binnen de gemeenschap. De
garimpeiros wonen in kampementen in het bos, op de plekken waar de goudwinning
plaatsvindt, maar de anderen wonen bij elkaar in het dorpje dat Benzdorp genoemd
wordt, of currutela, een Braziliaanse benaming specifiek voor een nederzetting in
de goudvel-
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den.11 Van de bewoners van de twee concessies is 90 procent Braziliaan en de rest
Surinaams (Marron), met nog enkele andere nationaliteiten zoals Colombiaans,
Dominicaans, of Peruaans.12 Opvallend is dat de mannen die de graafmachines
bedienen vaak Javanen of Hindostanen uit Paramaribo zijn en dat in de goudwinning
ook Trio Inheemsen werken. De verhouding mannen-vrouwen is ongeveer
zestig-veertig.

Straat in Benzdorp

In de goudvelden draait alles - hoe kan het ook anders - om goud. De grondstof
is er de bron van alle economische activiteit, en bovendien het middel waarmee de
lokale economie draait. In Benzdorp of aan de Sarakreek heb je niets aan SRD, US$
of Euro's - op die plekken betaal je alles met goud, en als je wat te verkopen hebt,
stel je de vraagprijs ook in grammen en decigrammen vast.
Het meeste goud wordt gewonnen in ploegen die door de ondernemers

11

12

Ik hoorde Surinamers ook ‘hotel’ zeggen, wat me een variant lijkt van het Braziliaans
Portugese woord currutela waarvan de klank herinnert aan het Nederlandse hotel. Er is ter
plaatse niets dat aan een hotel doet denken. November 2006 telde ik 122 huizen in deze
nederzetting.
Deze kwantitatieve gegevens zijn gebaseerd op informatie die mij beschikbaar gesteld is
door Henk Naarendorp, de directeur van Nana Resources. Ik dank Jessica Naarendorp voor
het toegankelijk maken van het materiaal.
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worden samengesteld.13 De ondernemer bezit de machines en is verantwoordelijk
voor alle kosten die gemaakt worden om het productieproces gaande te houden, zoals
de olie, het vervoer en het onderhoud van de machines. De dono da máquina14 zorgt
ook voor onderdak - vaak niet meer dan een afdak waaronder de garimpeiros hun
hangmat kunnen bevestigen - en voeding, geprepareerd door een kokkin, die ook
deel uitmaakt van de werkploeg. Afhankelijk van het aantal en de grootte van motoren
variëren werkploegen in omvang, maar het meest gangbare is zes mannen. Alleen
de kokkin ontvangt een vast salaris, waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang
van de werkploeg. Bij een ploeg van zes arbeiders is de vigerende norm zestig gram
goud per maand. De mannen werken allemaal voor een percentage van de opbrengst.
Als er gewerkt wordt zonder graafmachine, wat het meest voorkomt, is dat 30 procent,
te verdelen onder de arbeiders. Wanneer er wel een graafmachine aanwezig is, daalt
dat percentage tot 15, maar omdat er dan veel meer productie gedraaid wordt door
de grotere snelheid waarmee gewerkt wordt, blijft de uiteindelijke opbrengst voor
de arbeiders ongeveer gelijk. De fysieke inspanning is echter aanmerkelijk lichter,
waardoor de meesten deze manier van werken prefereren.

Cabarè (bordeel) in Benzdorp

13
14

Maar er zijn ook garimpeiros die individueel goud zoeken, met een metaaldetector, aangeduid
met de onomatopee piupiu (de garimpeiro die zo werkt wordt een piupiuzeiro genoemd).
Letterlijk ‘de eigenaar van de machine.’ De Brazilianen spreken ook van een par de máquina,
een stel machines, want er moeten altijd twee motoren zijn, een om het materiaal los te
spuiten, en een om het mengsel van water en aarde dat daarbij ontstaat weer op te zuigen
teneinde het over de caixa, de sluice box, te laten lopen, waar speciale matten dan de
gouddeeltjes vasthouden.
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Winkel in de goudvelden. De producten zijn geprijsd in goud; hier 8 decigram (deci's in het lokale
taalgebruik) voor twee stukjes zeep Omgerekend is dat ongeveer 10 Euro

Het verloop in de werkploegen is groot. Er bestaan geen bindende contracten
tussen ondernemers en werklui en de garimpeiros zijn vrij om naar een andere ploeg
te gaan als ze dat willen. Daar kunnen vele redenen voor zijn, bijvoorbeeld dat een
andere ondernemer op een plek werkt waar meer goud is of het productieproces meer
gemechaniseerd is, dat ze niet goed overweg kunnen met elkaar, of vinden dat hun
werkplek te geïsoleerd is, dat hun werkgebied te weinig voorzieningen (zoals televisieen radioverbinding) biedt of dat het eten er niet goed is. Ook de ondernemers zijn
vrij om een individuele arbeider weg te sturen als ze niet tevreden zijn over zijn werk,
hem niet vertrouwen, of vinden dat zijn levensstijl niet goed binnen de groep past.
Veel ondernemers staan het gebruik van drugs en alcohol niet toe in hun kampement,
en de meesten hebben er ook bezwaar tegen als hun arbeiders vaak naar de currutela
gaan of vrouwen meebrengen naar de barak.
Beide partijen wisselen dit soort informatie met elkaar uit, en zijn er altijd op uit
hun positie te verbeteren. In de afwegingen spelen echter niet alleen economische
motieven mee, zoals uit mijn opsomming al bleek. Werkrelaties kunnen heel langdurig
zijn; vriendschappen ontstaan en solidariteit en trouw aan elkaar wegen ook zwaar.
Zo kan een baas die bekend staat om zijn menselijkheid en hulp aan individuele
garimpeiros die in de problemen zijn geraakt, er op rekenen dat zijn arbeiders bij
hem blijven als
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zijn machines lange tijd stilstaan omdat ze kapot zijn of er een nieuwe plek gezocht
moet worden om te werken. En een goede arbeider kan na een verblijf van een paar
maanden in Brazilië ook weer terugkeren bij zijn oude ploeg, al is zijn plek inmiddels
door een ander ingenomen. De garimpeiro Cabeludo werkt al elf jaar steeds tijdelijk
aan de Lawa, nu eens een half jaar, dan weer een jaar, steeds met even grote
tussenpozen in Brazilië, en kan altijd weer terecht bij de ondernemer Pará. Beiden
vertelden met trots over hun relatie.
Vóór de Brazilianen in de goudwinning actief werden, waren het vooral Marrons
die op kleine schaal aan goudwinning deden. In de meeste goudvelden werken
Marrons nu met Brazilianen samen.15 Toen de eerste Brazilianen begin jaren negentig
aan de Lawa kwamen, mochten zij daar niet hun eigen onderneming opzetten, maar
alleen voor de daar gevestigde Aluku werken. Evandro Siqueira, nu zelf ondernemer
op de Antino-concessie, herinnert zich dat er maar twee ondernemers waren toen hij
in 1994 in Benzdorp aankwam, en die twee hadden samen achttien tot twintig
Brazilianen voor zich werken. De ondernemers waren Aluku, of zoals hij het zegt
‘mensen van de rivieroever, van deze kant of de overkant.’16 De Marrons stonden
het de Brazilianen niet toe voor zichzelf te beginnen.17 Dat veranderde toen de
concessiehouders ‘uit de stad’ wel heil zagen in de activiteiten van de Brazilianen
en hun door de Surinaamse overheid gegeven rechten op de gebieden gingen
uitoefenen.18 De afgelopen jaren werkten Marrons en Brazilianen zij aan zij in de
goudwinning, zij het meestal wel met eigen ploegen.19 Volgens de gangbare regels
moesten ondernemers tien procent van de opbrengst afdragen aan de concessiehouders
en die regel geldt in principe voor Brazilianen én Marrons. Recent werd op Antino
een ander systeem ingevoerd, waarbij de ondernemers een vast maandbedrag betalen,
afhankelijk van de grootte van de machines die ze gebruiken dertig of zestig gram.20
De Brazilianen die op Antino werken vinden ook dit een heldere en rechtvaardige
regeling.
Behalve goud wordt er niets geproduceerd in de nederzettingen van de

15

16
17
18

19
20

In het werk van Marieke Heemskerk (Heemskerk 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2003b) worden
vele aspecten van de goudwinning door de Ndyuka beschreven. In sommige Marrongebieden
zijn helemaal geen Brazilianen (meer) werkzaam, zoals aan de Sellakreek, waar de moord
op twee Ndyuka een jaar of vijf geleden leidde tot de uitzetting van de Brazilianen uit het
gebied. Ook aan de Tossokreek is de situatie gespannen (informatie van H.U.E. Thoden van
Velzen die in februari 2006 aan de Tapanahonirivier verbleef).
Hij voegt eraan toe: ‘want voor hen bestaat er geen natie; zij kennen geen grenzen.’
Interviews in februari en juli 2006 met Evandro Siqueira, die sinds 1994 in Suriname is.
De kwestie van de grondrechten van de Inheemsen en Marrons is zeer complex. Zie voor
een recente behandeling in relatie tot de goudwinning Healy (2005) en De Vries (2005). Ik
kan daar binnen het kader van dit artikel niet op in gaan.
Maar tijdens mijn laatste bezoek bleek dat er recent spanningen zijn ontstaan. Zie ook Van
der Kooye 2006a, 2006b.
In sommige gebieden gelden andere bedragen, zoals de tien gram of vijftien gram per week
betaald door de goudzoekers op de pontons in de buurt van Gran Santi waar Hoogbergen,
Kruijt & Polimé (2001: 112) melding van maken.
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goudzoekers. Dat berekent dat alle voedsel, gebruiksartikelen, gereedschap,
machineonderdelen en wat dies meer zij ‘geïmporteerd’ moeten worden vanuit de
stad. Vandaar natuurlijk ook de vele bedrijven in Paramaribo. Transport verloopt
zoveel mogelijk over de weg - waar dat mogelijk is - of via de rivier,21 maar ook per
vliegtuig. De transportkosten dragen eraan bij dat alles wat in de goudvelden te koop
is, extreem duur is. In het geval van Benzdorp, ver weg aan de Lawa, zijn de
transportkosten erg hoog. Daardoor is in de droge tijd ‘de dieselolie duurder dan het
goud’ zoals verschillende ondernemers mij verzekerden. Een stukje zeep kost
bijvoorbeeld 0,4 gram goud, omgerekend toch gauw vijf of zes Euro. Een blikje
frisdrank of bier gaat voor hetzelfde bedrag, hoewel bij afname van drie de gemiddelde
prijs daalt want in de meeste bars geldt de prijs: drie voor een gram. Ook de
transportkosten binnen de goudvelden zijn hoog. In Benzdorp waren in juli 2006 tien
ATV-taxirijders actief in het vervoer van personen en goederen, en veel ondernemers
hebben een eigen ATV.
Naast de handel, is de dienstverlening een belangrijke economische activiteit in
Benzdorp. Zo zijn er zagers, timmerlieden, goudsmeden, kapsters en pedicures, een
tandarts, verschillende monteurs en een jager. Er zijn bovendien twee kerken, beide
van Braziliaans Pentecostale denominatie. Een belangrijke plaats wordt ook
ingenomen door de prostituees die werkzaam zijn in een van de twaalf cabarés die
Benzdorp telt. Zeker een kwart van de vrouwen is naar de goudvelden gekomen om
als sekswerkster haar goud te verdienen. De overgrote meerderheid van deze vaak
jonge vrouwen is Braziliaans, sommige zijn direct uit Brazilië naar Benzdorp
gekomen, andere via Nickerie of Paramaribo. Zij blijven vaak maar enige maanden
in het gebied, om dan door te trekken naar andere goudwingebieden of met de
gespaarde opbrengst terug te keren naar Brazilië. Soms blijven ze ook, omdat ze ‘uit
het cabaré gehaald’ worden door een man die er woont, of wanneer ze uit de
prostitutie gaan en ander werk aannemen of voor zichzelf beginnen.
Een andere grote beroepsgroep wordt gevormd door de kokkinnen, die vooral in de
kampementen van de goudzoekers werkzaam zijn. Deze vrouwen komen veelal
speciaal uit Brazilië om enkele jaren in de goudvelden te werken en dan weer terug
te keren. De verdiensten zijn goed - zeker in vergelijking met het Braziliaanse
minimumsalaris en voor wie van aanpakken weet is dit een manier om thuis een beter
leven op te bouwen. Sommige kokkinnen besluiten na verloop van tijd over te stappen
op de goudwinning en investeren dan in machines en organiseren een werkploeg. In
Benzdorp is een van de succesvolste ondernemers een

21

Waarbij Marrons, net als honderd jaar geleden al, de belangrijkste vrachtvaarders zijn (De
Beet & Thoden van Velzen 1977, Hoogbergen, Kruijt & Polimé 2001, Thoden van Velzen
2003).
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vrouw die een jaar of acht geleden als kokkin in het gebied kwam, daarna een bar
en cabaré opende en nog weer later in het goud ging. In de loop der jaren zijn
tientallen familieleden haar naar Suriname gevolgd.

een Surinaamse medewerker van Nanaresources (concessiehouder Antino). een Braziliaanse
ondernemer die een bedrijf heeft op de concessie

Alle bewoners van het dorpje die een bedrijf hebben, betalen net als de ondernemers
in de goudwinning, een maandelijks bedrag aan de concessiehouder van het
grondgebied, in dit geval Grassalco. Voor een bar met cabaré is dat vijftien gram.
De bewakingsdienst van de concessiehouder int dit bedrag, en draagt in principe ook
zorg voor orde in het gebied. Wie geen werk heeft, wordt geacht niet in de concessie
te verblijven.
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Er bestaat ook een boetesysteem bij overtreding van de - ongeschreven - ‘wet’ van
de concessie. Op ruzie in het openbaar staat bijvoorbeeld een boete van vijftig gram
en wie niet betaalt moet het gebied verlaten. Bij afwezigheid van enige vorm van
overheid of staatscontrole verworden de representanten van de concessiehouders in
de praktijk tot ‘veldwachters.’ In een aantal opzichten lijkt de samenleving in het
bos beter georganiseerd dan in de stad, en de integratie tussen de verschillende
bevolkingsgroepen - in dit geval vooral Aluku en Ndyuka Marrons en Brazilianen,
verder gevorderd.22

Migranten om te blijven?
Een belangrijk kenmerk van de Brazilianen in Suriname als ‘nieuwe’ bevolkingsgroep,
is dat het om mensen gaat die ‘onderweg’ zijn - de ‘nomaden’ zoals de viceconsul
die noemde in een interview.23 De meesten hebben ook in Brazilië al op veel
verschillende plekken gewoond en gewerkt, en Suriname is, in ieder geval
aanvankelijk, slechts een andere locatie waar zij kansen zien. De motieven om naar
Suriname te komen, zijn de afgelopen tien jaar niet veel veranderd. In een UNIDO
(Verenigde Naties, Industriële Ontwikkeling Organisatie) rapport van 1997, worden
als belangrijkste motieven genoemd: (1) geruchten over een nieuw ‘Eldorado’ in
Suriname, (2) geen problemen om werkvergunning te krijgen, (3) sluiting van veel
goudvelden in Brazilië door de federale politie, (4) geen gemakkelijk te winnen
(alluviaal) goud meer in Brazilië, en tot slot (5) het feit dat Surinaamse mijnwerkers
de Brazilianen waarderen vanwege hun kennis van mijntechnieken (Veiga 1997: 5).
Anno 2006 is de keuze niet meer tussen Braziliaanse mijnvelden en de Surinaamse,
maar tussen Frankrijk (Frans Guyana) en Suriname, waarbij velen Suriname verkiezen
omdat het er rustig is en ook de garimpeiro zonder geldige verblijfspapieren er kan
werken, zonder constant het gevaar te lopen door de politie opgepakt en uitgezet te
worden. In Frans Guyana werken vele Marrons en Brazilianen illegaal in de
mijnvelden, waar de Franse politie - geëquipeerd met helikopters - veelvuldig
controleert en machines en alle andere bezittingen die ze aantreft vernietigt en mensen
arresteert. Bovendien is daar veel meer geweld, en vinden regelmatig overvallen
plaats door bendes en bandieten. Veel garimpeiros die nu aan de Surinaamse kant
van de Lawa werken, hebben eerder een tijd in Frans Guyana gewerkt, maar zijn
daar vertrokken vanwege de achtervolging en het geweld. Ondanks dat er naar verluidt
in Frans Guyana meer goud te verdienen valt. Veel van de Brazilianen die regelmatig
in Paramaribo verblijven, werken echter wel in Frans Guyana, zoals ik eerder al
opmerkte.

22
23

Richard en Sally Price (2002: 45) wezen erop dat de Marrons en Braziliaanse goudzoekers
(tijdelijk) een cultuur delen.
Interview 8 maart 2004.
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Het betreft dan vooral de recente migranten, jonger en onverschrokken. Bijna alle
Brazilianen die naar Suriname komen, zeggen dat ze komen om een paar jaar te
werken en dan weer terug te willen keren naar Brazilië. Met het verdiende geld willen
ze dan een eigen luns bouwen en een eigen zaakje beginnen, om hun gezin te kunnen
onderhouden. In de praktijk wordt die terugkeer echter veelvuldig en langdurig
uitgesteld - ze hebben nog niet genoeg verdiend, alles wat ze verdiend hadden door
een verkeerde investering weer verloren, of hun geld uitgeleend aan iemand die maar
niet terug kan betalen, of ze zijn beroofd. Een of twee jaar, worden zo gemakkelijk
drie of vier jaar, of meer. Van de vele garimpeiros die me in februari 2006 vertelden
dat ze in juni, voor de WK-voetbal, in Brazilië zouden zijn, waren de meesten in juli
- toen ik weer in Antino was - nog steeds in Suriname. Op mijn vraag waarom zij
niet waren gegaan, kwam dan steevast een antwoord dat men niet voldoende verdiend
had om (niet met lege handen) terug te keren naar Brazilië. In de goudwinning zijn
de verdiensten dan weliswaar beter dan een salaris als ongeschoold arbeider in
Brazilië, de kosten zijn ook veel hoger. En aan het eind van de rit is er niet altijd veel
over. Hoewel het misschien niet de aanvankelijke bedoeling was, zullen velen langer
blijven, misschien wel heel lang... Maar anderen keren wel terug naar Brazilië, om
wellicht over een groot aantal jaren - garimpeiro ben je immers voor het leven, het
goud blijft trekken - terug te komen.
Vooralsnog bezit het overgrote deel van de garimpeiros in het bos geen geldige
documenten. Tot 2001 konden de garimpeiros voor US$ 200 per jaar een werk- en
verblijfsvergunning kopen en daarmee waren zij gelegaliseerde arbeiders in Suriname.
Na de afschaffing van deze regeling zijn er maar weinigen die nog geldige
verblijfsdocumenten verkregen. Het is niet moeilijk het land binnen te komen, want
Brazilianen hoeven geen visum aan te vragen voor ze naar Suriname afreizen. Het
administratieve probleem om met een verlopen visum het land weer uit te kunnen is
niet onoverkomelijk en wordt beschouwd als slechts een extra te verrichten handeling
- die helaas ook nog wat geld kost. Wie met een verlopen visum het land wil verlaten,
moet een ‘uitzettingsstempel’ halen bij Vreemdelingenzaken, waarmee een terugkeer
naar Suriname een jaar lang verboden is (Vianen 2005a, 2005b). Bovendien moet
de vertrekkende persoon kunnen tonen dat zijn vaccinaties geldig zijn. Voor dit soort
bureaucratische regelingen is echter altijd een oplossing. Op een reisbureau waar
veel Brazilianen hun tickets aanschaffen, worden zij geïnformeerd waar zij
geantedateerde inentingsbewijzen kunnen kopen (vanwege de vereiste tiendaagse
periode tussen inenting en reisdatum). Daar wordt hun ook uitgelegd dat ze beter
van tevoren naar de Vreemdelingendienst kunnen gaan om het stempel te halen zodat
ze op het vliegveld niet teruggestuurd worden. Officieel mogen ze met dat stempel
een jaar lang Suriname niet in. En als ze eerder terug willen? Een nieuw
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paspoort aanvragen in Brazilië zal ook dat probleem oplossen.

Goudopkoop (gold exchange, compra de ouro, ook in het centrum van Paramaribo (hier aan de
Waterkant)

Voor de Brazilianen die ondernemers zijn of worden, ligt dat vaak anders. Wie
gaat investeren in machines voor de goudwinning, wie een handelsonderneming of
bedrijfje in de stad wil opzetten, wie een bankrekening nodig heeft, belasting gaat
betalen, personeel in dienst wil nemen, kan niet meer zonder registratie en een
verblijfsvergunning. Verschillende ondernemers namen wel de moeite om alles uit
te zoeken en volgens de officiële weg te doen. Anderen beginnen daar niet aan en
vinden een oplossing in het aangaan van een samenwerking met een Surinaamse
ondernemer, in de stad maar ook in de goudvelden. De Surinaamse partner zorgt dan
voor papieren en neemt deel in de investeringen - en de winst natuurlijk. Alle
ondernemers in het bos hebben ook een Surinaamse vertrouwenspersoon in de stad
in dienst die het goud dat ze per vliegtuig versturen voor hen verkoopt, proviand
voor hen inkoopt en naar het bos verscheept, onderdelen voor de machines aanschaft
en opstuurt en andere voorkomende zaken voor hen regelt.
Voor de meeste Brazilianen behoudt hun Surinaamse ‘thuis’ een grote mate van
tijdelijkheid. Deze migranten behouden over het algemeen hun banden met Brazilië
door (af en toe) geld te sturen en het ideaal van de terugkeer levend te houden. De
oriëntatie op alles wat Braziliaans is in Suriname versterkt de band met het land van
herkomst. Toch zijn er ook Brazilianen die besloten hebben dat ze in Suriname willen
blijven. Want Suriname is een prettig land omdat het rustig is, er is geen geweld
zoals in Brazilië en de mensen zijn vriendelijk. Families met kinderen zijn
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tevreden over de scholen en de voorzieningen, en verkiezen een toekomst in Suriname.
‘Hier is een reeks van mogelijkheden, in veel opzichten beter dan in Brazilië,’ zei
Paulo, die in 1997 voor het eerst naar Suriname kwam en met zijn vrouw en twee
kinderen in Ma Retraite woont.

Surinamers en Brazilianen
De grote vraag voor ‘Paramaribo, the city’ is natuurlijk hoe de Surinamers en de
Brazilianen samenleven. Kunnen wij spreken van integratie in de ontvangende
samenleving? Worden de Brazilianen een beetje Surinaams en/of worden de
Surinamers een beetje Braziliaans? Het is te vroeg om op deze vragen duidelijke
antwoorden te geven, maar een aantal opvallende tendensen vallen wel al te
ontdekken. Allereerst is er het grote communicatieprobleem. Maar vervolgens blijken
er ook verschillende velden te zijn waarop taal- en cultuurverschillen overkómen
worden.
De Surinaamse taal vormt voor de Brazilianen een obstakel voor het opbouwen
van relaties met de lokale bevolking. Zowel in de goudvelden als in Paramaribo is
het Sranantongo de lingua franca in de communicatie tussen de bevolkingsgroepen,
maar de kennis van deze taal is bij veel garimpeiros beperkt. De Marrons in het
binnenland spreken vaak Portugees, geleerd door jarenlang samen te werken met
Brazilianen. In de stad zijn er ook heel wat Surinamers die inmiddels Portugees
spreken.24 De eersten die de taal leerden waren de Surinaamse taxichauffeurs die
Brazilianen in hun wagen kregen die heg noch steg wisten in de stad en voor wie zij
de gids en soms ook steun en toeverlaat werden. De Brazilianen waren maar kort in
de stad en moesten veel zaken regelen, zoals inkopen doen, medische consulten
afleggen, goud verkopen en geld overmaken naar Brazilië. Soms ontwikkelden de
relaties die zo ontstonden tot langdurige samenwerkingsrelaties, waarbij de
taxichauffeurs de vertegenwoordigers van individuele ondernemers in het binnenland
geworden zijn.
Van het een komt het ander en inmiddels bestaan er veel liefdes- en
huwelijksrelaties tussen Brazilianen en Surinamers. In het binnenland zijn het de
Marrons, in de stad vooral de Hindostanen en Javanen die zich verbinden met
Braziliaanse partners. Begin 2004 meldden zich wekelijks gemiddeld twee gemengde
echtparen ter registratie bij het consulaat25 en er zullen ongetwijfeld nog veel meer
niet-geregistreerde relaties bestaan. De Brazilianen klagen nog steeds dat ze het
moeilijk vinden dat ze de taal niet goed spreken, maar ze zien ook geen mogelijkheid
die te leren, omdat ze vooral omgaan met andere Brazilianen, én omdat ze geen talent

24

25

Het Centro de Estudos Brasileiros in Paramaribo (CEB) - een instituut voor de verspreiding
van Braziliaanse cultuur biedt taalcursussen aan en meldt dat het aantal cursisten elk jaar
weer stijgt. Het profiel van de cursisten is over de jaren wel veranderd. Waar het eerst vooral
zakenmensen waren die Portugees wilden leren, zijn het nu ook ‘huisvrouwen die met hun
Braziliaanse buurvrouw willen praten’ (Interview directeur van het CEB, 10 maart 2005).
Interview met viceconsul 11 maart 2004.
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hebben om een taal te leren, wat ook te maken heeft met de weinige scholing die ze
zelfs in hun eigen taal hebben genoten. Veel garimpeiros zijn analfabeet of
semi-analfabeet. Het gebrek aan aansluiting bij de Surinaamse samenleving, versterkt
hun oriëntatie op de Braziliaanse. Dus ze kijken Braziliaanse televisie via hun
schotelantennes, luisteren naar het Braziliaanse programma dat op de lokale radio
wordt uitgezonden, gaan naar Braziliaanse bars om vrienden te ontmoeten, kopen
kleding in de Braziliaanse winkel en ga zo maar door. Wat er gebeurt in Suriname,
gaat op deze manier voor een groot deel aan hen voorbij.26 Niet alleen de Surinaamse
taal is lastig voor de migranten, ook de cultuurverschillen zijn soms groot.
De pluriformiteit van de Surinaamse samenleving is een raadsel voor de meesten.
Marta Lobo, een vrouw uit Belém die al drie jaar in Paramaribo in restaurants werkt,
zei me eens: ‘Wij denken dat we in Brazilië veel verschillende “rassen” hebben, maar
dat is niets bij wat je hier aantreft: Hindostanen, Javanen, Chinezen, Indianen,
Marrons, Creolen, ....’ En die lijken allemaal gescheiden van elkaar te leven. ‘Elk
heeft zijn feest, zijn tradities. Het is moeilijk om daartussen te komen, hoewel er
natuurlijk altijd uitzonderingen zijn,’ zei Paulo, die al negen jaar in Paramaribo
woont. C. Höfs, die onderzoek deed naar de identiteit van Brazilianen in Paramaribo,
vond ook deze verwondering en verwarring in relatie tot de Surinaamse
bevolkingssamenstelling, en zegt dat de Brazilianen zich daar buiten gesloten voelen.
Zij citeert een vrouw die zegt ‘hier heeft de Creool zijn begraafplaats, de Javaan
heeft zijn begraafplaats, de Hindoestaan heeft zijn begraafplaats, wat wil zeggen dat
niemand met niemand mengt [...] zelfs niet na de dood. Maar denk je nu dat er ook
een plaats is voor Brazilianen... er is hier nergens een begraafplaats voor Brazilianen’
(Höfs 2005: 5).
De reacties van de Surinamers op de Brazilianen variëren van ‘Brazilianen
plunderen ons goud weg’27 tot ‘het zijn arme mensen en harde werkers.’ Soms wordt
gerefereerd aan drugshandel en het toegenomen geweld in de samenleving. Maar ten
tijde van grote voetbaltoernooien is Brazilië de favoriet van de meeste Surinamers.
In principe staan Surinamers wel positief tegenover hun grote buur Brazilië, maar
ze hebben gemengde gevoelens bij de komst van de grote groep laagopgeleide
garimpeiros en de weliswaar veel kleinere maar blijkbaar belangrijke groep
prostituees, ‘die niet eens onze taal leren.’ Veel Surinamers varen echter economisch
wel bij de productie van het goud, in het bos en in de stad, en verschillende mensen
onderstreepten het belang van de goudsector voor de welvaart in het land. De
meningen zijn verdeeld, maar het meeste commentaar

26
27

In 2005 had het dagblad Times of Suriname wekelijks een pagina in het Portugees, maar dat
bleek geen commercieel succes te zijn.
Ingezonden reactie van b j g op het bericht ‘Garimpeiros geweerd in Kalebaskreek’ in De
Ware Tijd 27 juni 2006.
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wordt opgeroepen door het ‘goud dat gestolen wordt.’ De kritiek op de gasten uit
het zuiden, mengt zich in alle discussies met kritiek op de politiek en overheid, die
de sector niet reguleren en er waarschijnlijk goed aan verdienen. Een ander punt is
dat van het milieu dat aangetast wordt door de goudwinning, de watervervuiling en
het kappen van het bos. De bezwaren zijn dan niet alleen tegen Brazilianen gericht,
maar ook tegen de Surinamers - meestal Marrons - die in de goudproductie werken.
En opnieuw tegen de overheid.
Toch ziet het er naar uit dat Surinamers de Braziliaanse migranten zonder grote
problemen ontvangen. Of dat nu is omdat er nog wel een groep bij kan in de plurale
samenleving die Suriname is - ook al snappen de Brazilianen zelf niet goed hoe dat
werkt - of omdat het voetbal zo mooi is, weet ik niet.
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Hebe Verrest
‘Ik groet maar bemoei niet’
Bestaansverwerving, huisgebonden economische activiteiten en
sociale relaties in Nieuwweergevondenweg, Paramaribo
Er zijn in de afgelopen decennia in voormalige rurale gebieden aan de zuidelijke
randen van Paramaribo steeds meer woongebieden ontstaan. Hier hebben zich
huishoudens gevestigd van verschillende etnische en geografische achtergronden,
die veelal tot de lagere inkomensgroepen behoren. Een van deze gebieden is
Nieuwweergevondenweg in Zuidwest-Paramaribo dat zich sinds 1950 van een ruraal,
agrarisch gebied naar een urbaan woongebied ontwikkelde. Tot op heden is niet naar
voren gebracht hoe bewoners van dit gebied erin slagen in hun bestaan te voorzien.
Wel bestaan over de sociale relaties in dit soort nieuwe buurten verschillende
opvattingen. Sommige visies benadrukken verschillen, spanningen en fragmentatie
terwijl andere zich concentreren op afhankelijkheid, nabijheid en sociaal-economische
ondersteuning (Meikle 2002; Moser 1998). Dit artikel gaat in op de
bestaansverwervingsstrategieën en sociale relaties van huishoudens in
Nieuwweergevondenweg. Hierbij wordt met name aandacht geschonken aan
huishoudens die huisgebonden economische activiteiten ontplooien, zoals winkels,
eethuisjes, autoworkshops of crèches. Voor de organisatie van deze activiteiten, maar
vooral voor hun afzetmarkt zijn deze huishoudens voor een deel afhankelijk van de
eigen buurt. Centraal in dit artikel staat wat het zogenaamde ‘sociaal kapitaal’ van
de buurt hiervoor in positieve en negatieve zin betekent en hoe de ondernemers
hiermee omgaan. De data waarop deze bijdrage is gebaseerd, zijn in 2005 en 2004
vergaard door middel van een enquête en van diepte-interviews.1

Theoretische achtergrond
Bestaansverwerving
In de loop van de jaren negentig zijn de traditionele opvattingen over armoede in
toenemende mate bekritiseerd. Traditioneel stelden wetenschappers armoede gelijk
aan een gebrek aan geld en maten zij armoede

1

Ik dank Deryck Ferrier en prof. dr. Ad de Bruijne voor hun commentaar en drs. Els Veldhuizen
voor haar ondersteuning bij het vervaardigen van de kaart.
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en welvaart aan de hand van macro-indicatoren zoals het inkomen per hoofd van de
bevolking of de consumptie-indexen (Verrest & Reddock 2004: 7; Rakodi &
Lloyd-Jones 2002). De armen zelf werden veelal als een homogene groep gezien en
beschouwd als passieve slachtoffers van belemmerende structuren (Moser 1998: 3).
Met de opkomst van het gedachtegoed van bijvoorbeeld Nobelprijswinnaar Amartya
Sen (1985, 1999) en Robert Chambers (1995) veranderde dit. Zij benadrukten de
complexiteit en dynamiek van armoede. Zo heeft armoede niet alleen te maken met
een tekort aan geld maar ook met een beperkte toegang tot onderwijs, gezondheidszorg
en politieke besluitvorming. Bovendien is armoede lang niet altijd een constante
factor in het leven van betrokkenen. Velen van hen kennen perioden van ernstige
tekorten en perioden waarin zij wel rond kunnen komen. Deze dynamiek en
complexiteit worden beter uitgedrukt door termen als deprivatie en kwetsbaarheid.
De vermeende homogeniteit van ‘de’ armen is een volgend punt dat voornoemde
critici ter discussie stellen. Persoonlijke kenmerken zoals etniciteit, gender en leeftijd
maar ook karakteristieken van het huishouden zijn bepalend voor de ernst en het
aanzien van de armoede waarmee individuen en huishoudens te maken hebben (Beal
& Kanji 1999). Spreken over ‘de’ armen is dan ook slechts generaliserend mogelijk.
Tenslotte werd benadrukt dat arme mensen actief vorm geven aan hun leven - maar
dan wel binnen de marges van hun externe en interne mogelijkheden (De Bruijne
2001: 35).
Het alternatieve analyseconcept dat aan deze kritieken inhoud geeft, is bekend
geworden onder de term livelihoods approach, wat zich het best laat vertalen als
bestaansverwerving. Bestaansverwerving omvat de kapitalen en activiteiten, en de
toegang hiertoe (die beïnvloed wordt door institutionele en sociale relaties). Tezamen
bepalen zij het bestaan van individuen en huishoudens.2 De benadering is in eerste
instantie vooral op rurale gebieden toegepast en pas later op urbane en semi-urbane
gebieden. Het draait hierin om kapitalen die mensen tot hun beschikking hebben en
die zij kunnen inzetten om in hun bestaan te voorzien. Voor bewoners van de stad
zijn de belangrijkste kapitalen: het menselijke kapitaal (gezondheid, arbeidspotentieel,
kennis en vaardigheden), het financiële kapitaal (spaartegoeden, kredietmogelijkheden,
buitenlandse overmakingen, juwelen), het fysieke of productieve kapitaal (huis, auto,
gereedschappen) en het sociale kapitaal (sociale relaties gebaseerd op wederkerigheid).
Deze kapitalen worden door mensen ingezet in zogenaamde
bestaansverwervingsstrategieën, opgebouwd uit een combinatie van arbeid, sparen,
giften waaronder die uit het buitenland, lenen, investeringen in onderwijs enzovoorts
(Moser 1998; Rakodi & Lloyd-Jones 2002). Uiteraard vindt dit niet plaats in een
vacuüm, maar wordt de mate waarin mensen toegang

2

Vertaald uit Ellis 2000: 10; vergelijk Beal & Kanji 1999, Bebbington 1999 en Moser 1998.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

102
hebben tot kapitalen en de wijzen waarop ze die kunnen inzetten, mede bepaald door
de institutionele context waarin zij opereren. Met betrekking tot Suriname is op kleine
schaal gepubliceerd over bestaansverwerving (Kromhout 2000; Menke 1998; Verrest
1998). De nadruk heeft hierbij vooral gelegen op buitenlandse overmakingen, familie
en arbeid, waarbij vooral het fenomeen van de bijbaan veel aandacht gekregen heeft.

Huisgebonden economische activiteiten
Caroline Moser constateerde in 1998 dat stedelingen voor hun bestaan - afgezien
van de inzet van menselijk kapitaal - het meest afhankelijk zijn van de mogelijkheden
die het benutten van hun huis hun biedt. Bedoeld is dat huishoudens inkomen
genereren of geld uitsparen door bedrijven vanuit hun huis te laten opereren, een
deel van hun huis of erf te verhuren, of op hun erf planten te kweken dan wel kippen
te houden. Deze ondernemingen staan bekend onder de term home-based enterprises
(Ghafur 2000; Kellett & Tipple 2000) maar omdat velen van hen zich niet primair
als ondernemer zien en liever spreken in termen van activiteiten dan van bedrijven,
heb ik ervoor gekozen de term home-based economic activities (HBEA's) te gebruiken,
dat ik hier vertaal als huisgebonden economische activiteiten. Het schaarse onderzoek
dat is verricht naar huisgebonden economische activiteiten, speelt zich af buiten het
Caraïbisch gebied en
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richt zich veelal op Aziatische en Afrikaanse steden.3 Deze studies laten zien dat
tussen de 15 en 40 procent van de huishoudens met een laag inkomen in die
werelddelen dit soort activiteiten verricht. Het merendeel van deze activiteiten speelt
zich af in de urbane (semi-)informele sector. Dat wil zeggen dat zij, hoewel zij geheel
of gedeeltelijk buiten de formele regelgeving, instituties en overheid om werken, een
legaal eindproduct produceren (De Vries Robbé 2004: 14-15).
Het belang van de informele sector in de totale economie van Suriname is
onduidelijk en de schattingen lopen ver uiteen (De Vries Robbé 2004). Surinaamse
studies naar informele economische activiteiten laten zien dat die activiteiten relatief
klein zijn en dat de inkomens vaak fungeren als neveninkomsten (Gelder 1985;
Simons 1995). Deze studies besteden geen expliciete aandacht aan HBEA's.
De huisgebonden economische activiteiten die worden ontwikkeld, zijn gericht
op de verhuur van een deel van hun huis of een erfwoning, op diensten, wederverkoop
en kleine productie. Met name wederverkoop en voedselproductie zijn populair. En
het zijn de vrouwen die de uitvoering van dit soort activiteiten domineren. Als reden
hiervoor wordt aangegeven dat HBEA's goede mogelijkheden bieden om arbeid en
zorg te combineren, maar ook dat de slechtere toegang van vrouwen tot de reguliere
arbeidsmarkt de mogelijkheden tot inkomensverwerving voor hen beperkt tot HBEA's
(Bose 2000; Moser 1998). HBEA's zijn niet alleen ruimtelijk maar ook financieel
en qua arbeid sterk verbonden met het huishouden. Hun financiële beheer is vaak
vermengd met beheer van andere financiële stromen in het huishouden. De activiteiten
zijn ambachtelijk en sterk afhankelijk van aan het huishouden onttrokken arbeid
(Afrane 2000; Kellett & Tipple 2000). Ten slotte is de markt voor de activiteiten
vaak de directe leefomgeving; de buurt. Deze buurt bestaat dikwijls uit een
betrekkelijk kleine groep mensen die weinig koopkracht bezitten en met wie door
de HBEA-exploitanten bovendien persoonlijke relaties worden onderhouden waarvoor
verschillende gedragscodes bestaan.

Sociaal kapitaal
Over sociaal kapitaal zijn bibliotheken vol geschreven. Het begrip is op zeer
uiteenlopende wijzen gedefinieerd, geconceptualiseerd en toegepast, hetgeen de
helderheid van het begrip niet ten goede is gekomen. Ik gebruik hier de volgende
definitie van sociaal kapitaal: het zich kunnen verzekeren van voordelen middels
participatie in netwerken en andere sociale structuren.4

3
4

Vergelijk Blumberg 2001; El-Sheikk 2000; Ghafur 2000; Kellett & Tipple 2000; Sinai 1998;
Strassmann & March 1987; Tipple 2006.
Vertaald uit Portes 1998: 8, maar ook te vinden in Moser 1998 Belangrijke bijdragen over
sociaal kapitaal zijn geleverd door onder andere Bourdieu (1980), Coleman (1988), Portes
(1998 en Portes en Sensenbrenner 1993) en Putnam (1993).
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Sociaal kapitaal wordt als essentieel beschouwd voor het verkrijgen van toegang tot
allerlei zaken zoals grond, werk en krediet. Wat de rol is van sociaal kapitaal in de
stad, is onduidelijk. Sommige auteurs stellen dat fragmentatie en differentiatie leiden
tot een afname van sociaal kapitaal en tot iets dat slechts voor enkelen toegankelijk
is (Farrington, Ramasut & Walker 2002; Meikle 2002). Anderen zeggen juist dat
sociaal kapitaal in de stad een ander karakter krijgt dan op het platteland, omdat het
niet meer vrijwel uitsluitend op familie gericht is maar ook sterker op buurten en
werkomgevingen. Zij stellen dat sociaal kapitaal zeker niet afneemt (Beal & Kanji
1999).
Vaak wordt sociaal kapitaal als een goed gezien dat enkel positieve resultaten
oplevert. Door sociaal kapitaal worden normen nageleefd, ondersteunt familie elkaar
en kunnen mensen aanspraak maken op bepaalde privileges (Portes 1998: 8). Er zijn
echter ook negatieve aspecten te noemen van sociaal kapitaal. Allereerst is sociale
uitsluiting de keerzijde van sociale samenhang (Portes 1998; Silvey & Elmhirst 2003;
Woolcock & Narayan 2000). Niet iedereen beschikt in dezelfde mate over sociaal
kapitaal of kan daar op dezelfde wijze gebruik van maken: gender, etniciteit, leeftijd
en klasse zijn belangrijke factoren in de vorming van sociaal kapitaal. Minstens zo
belangrijk is dat nauwe sociale contacten ook beperkingen kunnen opleveren voor
de mensen die hierbij betrokken zijn. Interessant in dit verband is het onderzoek dat
Portes en Sensenbrenner (1993) hebben gedaan naar het belang van sociaal kapitaal
voor etnische ondernemers in verschillende (westerse) steden. Daarin komen zij tot
de conclusie dat hechte sociale banden binnen de etnische gemeenschap van de
ondernemers op het moment van het starten van een onderneming van groot belang
zijn en zeer veel voordelen opleveren. Deze zelfde relaties zorgen er echter ook voor
dat de individuele vrijheid van de ondernemers beperkt is. Zo wordt er vanuit ‘de’
groep een buitensporig beroep op hen gedaan. Ook ontstaan er zogenaamde
downleveling norms (nivellerende normen), waardoor de migrantengemeenschap
waar de ondernemer deel van uitmaakt, hem of haar laat boeten voor de (vermeende)
toename van sociaal-economische afstand tussen diezelfde ondernemer en zijn of
haar gemeenschap.
Portes en Sensenbrenner (1993) onderscheiden vier bronnen van sociaal kapitaal.
De eerste twee, wederkerigheid en afdwingbaar vertrouwen (enforceable trust - het
aanpassen aan groepsverwachtingen met uit overtuiging maar vanwege verwachte
sancties), zijn instrumenteel. De laatste twee, situationele solidariteit (bounded
solidarity - gebaseerd op een idee van een gemeenschappelijke underdogpositie) en
de internalisering van waarden (value introjection), zijn sterker gerelateerd aan
socialisatie. Wilson (1973) maakt in zijn beschrijving van sociale relaties in het
Caraïbisch gebied gebruik van de concepten van reputatie (reputation) en
respectabiliteit (respectability). Daarnaast wijst hij op de mentaliteit van
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de krabbenmand, waarin krabben die uit de mand naar boven klimmen, door de
andere krabben naar beneden worden gehaald. Hij geeft aan dat sociale relaties in
de lagere inkomensgroepen in het Caraïbisch gebied gekarakteriseerd worden door
de dualiteit van respectabiliteit en reputatie. Bij respectabiliteit gaat het om de normen
en waarden afkomstig uit de oude koloniale gemeenschap, die nu worden
gepropageerd door de elite en de christelijke kerk (Janssen 2004; Sampath 1997:
24-25; Wilson 1973). Bij reputatie gaat het volgens Sampath (1997: 49) om een
hedonistisch leef-bij-de-dag gevoel, een mentaliteit uitgedragen door de volksklasse,
die echter wordt afgekeurd door de meer gerespecteerde delen van de maatschappij.
Reputatie houdt verband met machismo, carnaval en bacchanaal, verschijnselen die
in de Surinaamse context vooral naar voren komen in de street parties en de
avondvierdaagse. Sociaal-economische verbetering van individuen en huishoudens
wordt al snel geïnterpreteerd als ‘jezelf beter voelen’ en daar moeten zij in de ogen
van de gemeenschap vervolgens wel voor boeten. Deze krabbenmandmentaliteit
komt sterk overeen met de nivellerende normen in het verhaal van Portes en
Sensenbrenner, terwijl de notie van reputatie de situationele solidariteit waar zij van
spreken, weerspiegelt. In de literatuur zijn deze concepten echter niet vaak met elkaar
in verband gebracht en nauwelijks toegepast op de context van Suriname of,
algemener, op die van Caraïbische ondernemers. De vraag die hier ligt, is hoe het
precies zit met het sociaal kapitaal in Nieuwweergevondenweg en welke positieve
en negatieve effecten dit heeft op de HBEA-ondernemers in die buurt.

Methoden van onderzoek
In 2003 en 2004 is gedurende negen maanden onderzoek gedaan in de buurt
Nieuwweergevondenweg in Zuidwest-Paramaribo.5 Deze buurt bestaat uit een lange
weg, de Nieuwweergevondenweg, en vele kleinere wegen die vanaf de hoofdweg
noord- en zuidwaarts lopen. De buurt laat zich moeilijk definiëren. Formele grenzen
zijn nergens aangegeven en de definities van bewoners onderling verschillen sterk.
Mijn onderzoek heeft zich, vooral om praktische redenen, beperkt tot een deel van
de Nieuwweergevondenweg en de zijstraten die aan dat deel grenzen. De
Coesewijnestraat en de Agenoriaweg fungeren als oost- en westmarkering. In dit
gebied staan ongeveer 800 woningen. De door mij gehanteerde begrenzing is van
geografische, bestuurlijke en planologische aard en heeft geen sociale betekenis.
Een korte enquête onder 99 huishoudens in de buurt heeft inzicht gegeven in de
algemene karakteristieken van de huishoudens en de leden daarvan

5

Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek naar stedelijke bestaansverwerving
en huisgebonden economische activiteiten in Suriname en Trinidad en Tobago. Hiertoe is
ook onderzoek gedaan in Krepi/Anniestraat te Paramaribo en in twee buurten in Port-of-Spain.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

106
alsmede in hun woonsituatie, bestaansverwervingsstrategieën en het voorkomen van
economische activiteiten in of rond het huis. Vervolgens zijn er van de huishoudens
die huisgebonden economische activiteiten ontplooien, twintig geselecteerd. De
belangrijkste betrokkene(n) hiervan zijn uitgebreid geïnterviewd over, onder andere,
de organisatie van hun activiteit, de bestaansverwerving van hun huishouden en hun
binding aan de buurt. In twee focusgroepen is ingegaan op de buurtontwikkeling en
het ondernemerschap in Nieuwweergevondenweg. Ten slotte zijn GIS-data verzameld
en daarmee zijn ruimtelijke analyses gemaakt.

Nieuwweergevondenweg
Volgens kaarten uit de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw waarop
Paramaribo en omgeving voorkomen, had het gebied rond Nieuwweergevondenweg
een agrarische functie (Boumeester 1973). Uit verhalen van bewoners die al lange
tijd in Nieuwweergevondenweg wonen, is op te maken dat in de vroege jaren vijftig
van de vorige eeuw de residentiële functie een aanvang nam. Enkele boeren
verkavelden hun land en gaven mensen uit hun eigen achterban (familie, bekenden,
kerkgenoten) de mogelijkheid een stuk grond te beheren. Het blijft echter onduidelijk
in de verhalen van bewoners wat er gebeurde met de grondrechten die hieraan
verbonden waren. Wel schetsen zij dat er lange tijd geen water, licht of zelfs wegen
beschikbaar waren. Dat kwam pas later, toen ‘de overheid alles overnam’.6 Sommige
straten rond Nieuwweergevondenweg lijken door de overheid zelf verkaveld te zijn.7
In de periode vanaf 1950 tot heden heeft Nieuwweergevondenweg zich geleidelijk
aan ontwikkeld van een ruraal, agrarisch gebied tot een peri-urbaan gebied met een
voornamelijk residentiële functie.
Zoals gezegd dankt Nieuwweergevondenweg haar naam aan de gelijknamige straat
die dwars door de wijk loopt en Pad van Wanica met de Santo Bomapolder verbindt.
Deze recentelijk opnieuw geasfalteerde weg is tegenwoordig een drukke verkeersader
in Paramaribo. Bussen, auto's en vrachtverkeer beheersen de weg, maar ook fietsers
en bromfietsers eisen - soms met gevaar voor eigen leven - hun deel op. Voetgangers
verkiezen noodgedwongen de bermen langs de weg. Aan beide zijden van de straat
is veel bedrijvigheid. Er zijn veel supermarkten, maar ook kapperszaken en
beautysalons, autoreparatiewerkplaatsen en eethuisjes. Van de hoofdweg lopen
zandwegen de buurt in. Hier is weinig meer van de hectiek van de verkeersader te
merken en hier heeft de residentiële functie

6

7

Dit gebeurde in 1981 toen de stedenbouwkundige verordening van Paramaribo uitgebreid
werd, waardoor o.a Nieuwweergevondenweg er ook onder viel (gesprek met D. Ferrier op
4 december 2006).
De ontwikkeling van Nieuwweergevondenweg is beschreven aan de hand van orale
geschiedschrijving. Over de formele documenten die deze verhalen onderbouwen, had ik
geen beschikking.
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van Nieuwweergevondenweg zich voornamelijk ontwikkeld. Overal in de wijk wordt
gebouwd of verbouwd. De variatie aan woningen is groot. Oude houten erfwoningen
staan naast moderne ‘flatwoningen’ (gelijkvloerse woningen) met daartussendoor
door huizen op hoge neuten.

Wonen en woonomgeving
Ook de woonomstandigheden in het onderzochte deel van Nieuwweergevondenweg
zijn gevarieerd. Van iets meer dan de helft van de woningen (52 procent) is (tenminste
een van de leden van) het huishouden zelf eigenaar. 7 procent woont in een woning
waarvan familieleden die elders verblijven eigenaar zijn, 21 procent huurt de woning
en de overige 20 procent woont in een zogenaamde boedel. Deze groep bewoont een
woning die en/of perceel dat geërfd is van een overleden familielid maar waarvan
meerdere personen, soms zelf meerdere familiegeneraties eigenaar zijn. 9 procent
van alle huishoudens heeft te maken met een onzekere woonsituatie (tenure
insecurity). Zij huren hun woning en hebben geen contract of zijn in conflict met de
eigenaar van de woning. Woonzekerheid en woningbezit zijn belangrijk voor lage
inkomensgroepen omdat zij hiermee over een onderpand beschikken waarmee ze
toegang krijgen tot leningen en kredieten. Tegelijkertijd zijn zij hierdoor bereid te
investeren in hun woonomgeving en in hun ondernemingen (vgl. de Soto 2001). Het
onderstaande fragment uit een interview met een crèchehoudster van 45 jaar geeft
hiervan een voorbeeld:
[Vraag: Zou u de crèche willen uitbreiden?] Ik heb wel zo een idee maar
ik zeg altijd: ‘het erf is niet van mij dus als je dat gaat doen moet je twee
keer denken want als zij [haar broer met wie ze de boedel deelt: ze stelt
dat zij eigenaar is van het huis en haar broer van het erf] willen dat ik
wegga, moet ik weg.’ Ik zou het wel willen uitbreiden, want dan kan ik
ook geld sparen voor mijn huis. Het is niet zo goed. Maar nu moet ik eerst
geld sparen om mijn erf te kunnen kopen en niet voor een uitbreiding van
de crèche. Voorlopig niet dus, maar het is wel in mijn hoofd.
Echter, woonzekerheid is niet gelijk aan het hebben van een onderpand. In het geval
van een boedel bijvoorbeeld is er meestal wel sprake van woonzekerheid, maar
hebben bewoners niet zonder meer beschikking over een onderpand vanwege de zeer
complexe eigendomsrechten. De kwaliteit van de woningen in
Nieuwweergevondenweg is gevarieerd. Een kleine groep (5 procent) verkeert in zeer
slechte staat en de rest is in gelijke mate van goede of matige kwaliteit. De
aangetroffen kwaliteit en eigendomssituatie van woningen in Nieuwweergevondenweg
is vergelijkbaar met die in Krepi/Anniestraat waarover dezelfde informatie beschikbaar
was.
Dat geldt echter niet voor de infrastructurele voorzieningen in
Nieuwweergevondenweg. Deze laten zeer te wensen over. Zoals eerder genoemd
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zijn, met uitzondering van de Nieuwweergevondenweg zelf, de wegen niet
geasfalteerd. De afwatering functioneert niet naar behoren waardoor in de regentijd
veel van de binnenwegen langdurig onder water komen en diepe kuilen ontstaan.
Veel woningen zijn dan niet bereikbaar. Maar ook in de droge tijd is dit bepaald
auto-onvriendelijk. Voorts bestaat daardoor een grotere kans op infecties, zoals de
ziekte van Weil. Door de wateroverlast en de onvruchtbare grond vindt meer dan de
helft van de bewoners hun erf ongeschikt voor het kweken van planten.
Ook de drinkwatervoorziening in Nieuwweergevondenweg is onvoldoende. Een
deel van de buurt is aangesloten op waterleidingen van de SWM, die een deel van
het water betrekt uit de bron Helena Christina, die niet toereikend is voor het hele
gebied. Van alle huishoudens geeft 35 procent aan geen water via de waterleiding
te krijgen. Zij gebruiken regenwater of snijden de waterleiding. Een groep van 28
procent krijgt wel water via de waterleiding maar op onregelmatige basis. Slechts
37 procent heeft een regelmatige toevoer via de waterleiding. Deze condities zijn
waarschijnlijk vergelijkbaar met die van andere gebieden aan de rand van Paramaribo
maar beduidend slechter dan die in de binnenstad, zoals aangetroffen in
Anniesrtaat/Krepi.
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Bewoners en sociale organisatie
Zoals Figuur 1 laat zien is de etnische diversiteit van bewoners van
Nieuwweergevondenweg groot en is Nieuwweergevondenweg een werkelijk
gemengde buurt.8 De gemiddelde huishoudgrootte is 5,1 maar Hindostaanse en
Creoolse huishoudens zijn beduidend kleiner, terwijl Marron-huishoudens veel groter
zijn. Ook kom je bij de eerste groepen veel vaker zogenaamde kerngezinnen tegen
- bestaande uit een of twee ouders en hun kind(eren) - dan bij de andere groepen.
Hindostaanse en Creoolse huishoudens kennen een veel meer stedelijke structuur
(vergelijkbaar met die in Krepi/Anniestraat) dan de andere etnische groepen.

Figuur 1. Etnische samenstelling van Nieuwweergevondenweg in 2003, per huishouden

Op de etnische diversiteit van Nieuwweergevondenweg valt wel een en ander af
te dingen wanneer we kijken naar de ruimtelijke spreiding hiervan. Zoals Figuur 2
laat zien, is een groot deel van de straten van Nieuwweergevondenweg etnisch
homogeen. Dit is te verklaren vanuit de ontstaansgeschiedenis van de buurt, toen de
oorspronkelijke boeren hun land verdeelden onder mensen uit hun eigen directe
sociale omgeving, vaak binnen de eigen etnische groep. Een voormalige Hindostaanse
eigenaar bijvoorbeeld verdeelde zijn land onder zijn kinderen die allemaal eigenaar
zijn van meerdere woningen langs de binnenweg. Zij op hun beurt verhuren deze
uitsluitend aan Hindostanen. Sommige straten zijn religieus homogeen. Een voorbeeld
hiervan treffen we aan in een van de eerste zijstraten van de Nieuwweergevondenweg.
De voormalige eigenaar van het landbouwgebied was een vooraanstaand lid van de
zevendedagsadventisten. Hij vergaf delen van zijn land in eerste instantie aan leden
van zijn geloofsgemeenschap. Tot op de dag van vandaag behoort de overgrote

8

De etnische dominantie van huishoudens is bepaald door de etnische groep van alle
huishoudleden te noteren. Wanneer alle huishoudleden tot dezelfde etnische groep behoren
of minder dan 25 procent van de leden tot een andere groep dan de dominante, is de dominante
aangehouden. In andere gevallen is het huishouden ingedeeld bij de groep gemengden.
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meerderheid van de bewoners aldaar tot deze kerk. Uiteraard zijn er ook straten met
een andere geschiedenis waar de bewoners veel minder gemeenschappelijk hebben.

Figuur 2. Etnisch-ruimtelijke spreiding van huishoudens in Nieuwweergevondenweg

De etnisch- of religieus-ruimtelijke spreiding van de bevolking die met de
ontstaansgeschiedenis samenhangt heeft ook gevolgen voor de sociale organisatie
van de wijk. Sociale oriëntatie en cohesie zijn hoofdzakelijk straatgebonden: een
buurtgevoel dat ‘Nieuwweergevondenweg’ heer, bestaat niet. Bewoners beschrijven
hun buurt vaak als de eigen straat en de woningen aan de Nieuwweergevondenweg
die daaraan grenzen en hun buurtrelaties beperken zich daar ook toe. Zo zegt mevrouw
Pinas (70 jaar): ‘De buurt, dat is voor mij deze straat. Verderop op de hoofdweg en
in die andere straten, daar ken ik niet hoor. Ik ben met hier.’ In sommige straten is
de sociale samenhang sterker dan in andere. Hier zijn de ondersteuningsnetwerken
sterker. In deze straten hebben mensen een gemeenschappelijke karakteristiek: ze
hebben dezelfde etnische en/of religieuze achtergrond of zijn uit hetzelfde gebied
afkomstig. Straten waar dit niet het geval is of waar sterke wisseling van bewoners
is, hangen meer als los zand aan elkaar: er is geen eenheid volgens de bewoners.
De meeste bewoners gaven aan te hechten aan goede buurtrelaties. Maar waaruit
bestaan dat soort relaties? Allereerst bestaan goede buurtrelaties uit ondersteuning
in tijden van crises, zoals ziekte, dood of inbraak. Straatgenoten zijn op dit soort
momenten net zo belangrijk als familie. Ten tweede betekenen goede relaties dat
buren vertrouwelijk omgaan met informatie: er wordt niet geroddeld. Tenslotte geven
mensen aan dat in goede buurtrelaties goederen van elkaar geleend worden en dat
men elkaars kinderen mag corrigeren. De interviews laten zien dat bewoners
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van straten met een sterke gemeenschappelijke identiteit positiever over de sociale
relaties in de buurt zijn dan bewoners van straten met een zwakkere buurridentiteit.
Echter, in alle gesprekken kwam naar voren dat buurtrelaties in het verleden veel
beter waren dan tegenwoordig. Nu kunnen buren beperkt op elkaar rekenen.9 In tijden
van nood staat men meestal voor elkaar klaar maar daarbuiten veel minder. Dit is
duidelijk zichtbaar bij onderhoud van straten. Veel van de zijwegen lopen in de
regentijd onder, verzakken sterk en zitten snel vol kuilen. Jaarlijks moeten de straten
daarom eigenlijk verbeterd worden. De overheid doet dit niet of nauwelijks en
bewoners nemen dan ook zelf het voortouw hiertoe. Echter, in veel straten, zeker in
die met een zwakke identiteit blijkt het erg lastig de buurt mee te krijgen: ‘De een
zegt: “De overheid moet het doen, ik ga het niet doen.” En de ander zegt: “Ik heb
geen auto dus ik hoef niet mee te betalen,” maar dan denk ik: “Jij gebruikt die straat
toch ook?”’ (restauranthouder, 46 jaar, in Nieuwweergevondenweg).
In alle deelgebieden van Nieuwweergevondenweg ervaren mensen een verminderd
gevoel van saamhorigheid en toegenomen criminaliteit. ‘Vroeger was het hier echt
fijn. Het was rustig. Maar nu? Er zijn verschrikkelijk veel dieven en kwajongens die
hier rond komen hangen’ (Glenda, 43 jaar). Ook klaagt men over geroddel. In straten
met een sterke buurtidentiteit wordt geroddeld over mensen die van de heersende
normen af (lijken te) wijken, waardoor mensen hun persoonlijke zaken minder
makkelijk met elkaar bespreken. Aan de andere kant vertrouwt men elkaar hier wel.
Inbrekers en dieven zijn er in overvloed, maar ‘ze’ komen van andere straten, of uit
een andere buurt. Dit is anders in straten met een minder sterke buurtbinding. Hier
is veel meer wantrouwen over buren. Zo sprak ik een dame die haar buurman betichtte
van het frustreren van de kasmoni en de buurvrouw van de verkoop van bedorven
waar. Op mijn vragen hoe bewoners contacten onderhouden met hun buren luidde
vaak het antwoord: ‘Ik groet, maar ik bemoei niet en ik ga niet bij ze. Daar komen
ruzie en problemen van.’ Een winkelierster voegde hier aan toe: ‘Nou, het eerste jaar
dat ik hier was, had ik echt niet veel contact met de mensen, maar nu wel meer. Ik
bemoei nog steeds niet echt met mensen. Zo ben ik ook opgegroeid. Ik doe dat niet.
Maar het is vooral zakelijk. De meeste persoonlijke zaken ken ik van ze [de buurt]
maar ik bemoei niet echt en ze weten niet van mij.’
De vraag hoe deze wijze van relaties onderhouden gerelateerd is aan het hebben
van een HBEA aan de ene kant en normen en waarden in Nieuwweergevondenweg
aan de andere kant wordt hier verder uitgewerkt. Formele en informele
buurtorganisaties en instituten zijn een andere manier om een buurtidentiteit weer te
geven of te versterken. In het door mij bestudeerde deel van Nieuwweergevondenweg
zijn, anno

9

Het is uiteindelijk de vraag in hoeverre dat werkelijk zo is, omdat mensen vaak de neiging
hebben het verleden te romantiseren.
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2003, geen formele, actieve sociale buurtorganisaties. De bewoners gaan hiervoor,
zij het in beperkte mate, naar Stibula in Latour. Ook scholen en kerken zijn er
nauwelijks. Alleen de gemeenschap van de zevendedagsadventisten runt een school,
een kerk en een crèche. De school herbergt veel kinderen uit de buurt ongeacht hun
religieuze achtergrond en kan daarom beschouwd worden als de meest actieve
buurtinstitutie. Een enkele bewoner praat over initiatieven uit verleden en heden om
politieke en jongerenorganisaties op te richten.

Bestaansverwerving
In Figuur 3 wordt de hoofdbezigheid van bewoners in Nieuwweergevondenweg en
Paramaribo als geheel weergegeven.10 Zo'n 40 procent van de bevolking in
Nieuwweergevondenweg maakt deel uit van de beroepsbevolking.11 Dit is veel hoger
onder mannen (49 procent) dan onder vrouwen (32 procent). Tien procent van hen
heeft aangegeven werkloos te zijn (13 procent onder de vrouwen en 8 procent onder
de mannen). Uit de figuur hieronder wordt duidelijk dat de hoofdactiviteiten van
bewoners uit Nieuwweergevondenweg - in brede zin - nauwelijks verschillen van
die van Paramaribo als geheel. Opvallend is het hoge percentage inwoners in de wijk
dat als hoofdbezigheid studie opgeeft of meldt gezinsverzorger/huisvrouw te zijn en
zich niet tot de beroepsbevolking rekent.
Een nadere analyse van het type arbeidsovereenkomst laat zien dat 23 procent van
de werkenden voor de overheid werkzaam is, 16 procent in vaste dienst is in de
particuliere sector, 23 procent niet vast in de particuliere sector werkt en maar liefst
38 procent zelfstandige is. De beroepsgroepen die in Nieuwweergevondenweg
dominant zijn (zie Figuur 4) wijken af van die in Paramaribo als geheel in die zin
dat men met name actief is in de laaggekwalificeerde beroepen en niet in
wetenschappelijke of managementsfuncties.
In de interviews is de mensen gevraagd hoeveel bronnen van inkomsten zij hadden.
Gemiddeld was dat ruim drie (3,22). Creolen en Marrons hadden een groter aantal
bronnen (3,8) en Hindostanen beduidend minder (2,3). Het aantal verschillende
bronnen was gemiddeld twee. Door uit meerdere bronnen inkomsten te vergaren
verhogen huishoudens aan de ene kant hun inkomen en vergroten ze tegelijkertijd
de zekerheid van hun inkomen:
[Vraag: Zou u liever alleen de crèche hebben en uw baan voor de overheid
laten?] Mang, je komt niet uit hoor! Hier kun je niet berekenen. Kijk
misschien heb ik vandaag 10 kinderen maar morgen 8, 6, en eind van de
maand heb je er 5 staan. Maar je hebt berekend je krijgt geld voor

10
11

De data voor Paramaribo als geheel zijn betrokken uit de censusdata van Suriname (ABS
2006).
Iedereen boven de 15 jaar die werkzaam is of actief op zoek is naar werk, behoort tot de
beroepsbevolking.
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Figuur 3. Hoofdbezigheid van de bewoners in Nieuwweergevondenweg en Paramaribo

Figuur 4. Beroepsgroepen van de werkenden in Nieuwweergevondenweg en Paramaribo
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10 kinderen. Hoe kom je uit dan? Je gaat licht, water, telefoon moeten
betalen. Hoe ga je doen? Bij de overheid ben je zeker dat je elke maand
je geld krijgt en met zo een bedrag kun je licht, water, je telefoon betalen
en je kunt een zak rijst kopen ermee. (Glenda, 43, crèchehoudster)
In Figuur 5 is aangegeven welk soort bronnen huishoudens met een verschillende
etnisch dominante groep aanwenden om inkomen te vergaren. Deze figuur maakt
duidelijk dat in driekwart van de huishoudens tenminste één lid aan betaalde arbeid
buiten het huishouden doet. Voorts laat de figuur zien dat huisgebonden economische
activiteiten (HBEA's) de tweede meest frequente bron van inkomen vormen. Wanneer
we dit soort activiteiten meerekenen, die geen kasinkomen maar alleen goederen
produceren en die voornamelijk bestaan uit agrarische activiteiten, stijgt het percentage
zelfs tot ruim 67. Betaalde arbeid werd het vaakst als belangrijkste inkomen benoemd,
gevolgd door huisgebonden economische activiteiten en buitenlandse overmakingen.
Tussen de verschillende etnische groepen zitten behoorlijke verschillen ten aanzien
van bronnen van inkomsten. De betekenis hiervan zou in ander onderzoek nader
uitgediept moeten worden. In het kader van dit artikel is het opvallend dat huishoudens
met een dominant Creoolse of gemengde signatuur veel vaker overmakingen uit het
buitenland krijgen en Creoolse en Javaanse huishoudens vaker dan de andere groepen
een bepaalde huisgebonden economische activiteit ontplooien. Marrons verwerven
hun bestaan vaak op meerdere locaties, zowel in de stad als in het binnenland
(goudwinning en landbouw). De enquête heeft weinig inzicht gegeven in de precieze
hoogtes van inkomens waarover huishoudens de beschikking hebben.

Huisgebonden economische activiteiten
Huisgebonden economische activiteiten in Nieuwweergevondenweg laten een
gevarieerd beeld zien. In iedere straat is ten minste één vrouw bezig met de verkoop
van ijsjes en zuurgoed, er zijn uitdeukbedrijven, spuiterijen en werkplaatsen met
automonteurs, een werkplaats waar verschillende soorten chips gemaakt worden,
een dame die angisa's en koro's maakt,12 naaiateliers waar kleding versteld wordt
maar ook dames- en herengelegenheidskleding gemaakt wordr. Enkele mensen maken
fiado op bestelling of verkopen bami op straatfeesten. En er zijn babysitters en
haarvlechters. Het algemene beeld is dat het aantal bedrijven dat dezelfde activiteiten
ontplooit, groot is en dat ook de competitie behoorlijk groot is. In totaal is 19 procent
van de huishoudens in Nieuwweergevondenweg actief in de (weder)verkoop, 13
procent in de dienstverlening, 26 procent

12

Deze vrouw was in 2003 net begonnen haar hobby tot een bedrijf uit te breiden. Helaas is
zij een paar maanden later overleden.
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in de productie van goederen, verhuurt 2 procent een deel van zijn huis of een
erfwoning, kweekt 33 procent van de huishoudens planten en houdt 29,3 procent
kippen. In alle sectoren vormen vrouwen de meerderheid, behalve in de
dienstverlening, waar de mannen dominant zijn (voornamelijk als automonteur).

Figuur 5. Huishoudens (in procent) in Nieuwweergevondenweg die beschikking hebben over en
specifieke bron van inkomsten

Met twintig huishoudens zijn diepte-interviews gehouden waarin gesproken is
over 23 huisgebonden economische activiteiten. Deze interviews laten zien dat voor
26 procent dit inkomen het enige in het huishouden is, voor 22 procent het
belangrijkste en voor 52 procent een secundair inkomen. In termen van arbeidsinzet
is 60 procent afhankelijk van fulltime arbeidsinzet (25 uur of meer per week) en de
overige 40 procent van parttime inzet (minder dan 25 uur). In 92 procent van de
activiteiten komt alle arbeid van binnen het huishouden. Van de 23 activiteiten is in
totaal 57 procent geheel informeel en 17 procent is gedeeltelijk geformaliseerd. Zij
hebben bijvoorbeeld wel een keuring van het Bureau Openbare Gezondheid (BOG),
die verplicht is voor voedselverkopers, maar geen registratie bij de belastingdienst.
De overige 26 procent is geheel geformaliseerd volgens de richtlijnen die op hun
onderneming van toepassing zijn. Met name de zichtbare bedrijven zijn geformaliseerd
(Verrest & Post 2005). Formaliseren heeft voor de meeste HBEA-ondernemers weinig
voordelen. Het betekent in hun ogen vooral veel rompslomp. Niet registreren betekent
overigens wel dat reclame maken en het verkrijgen van bedrijfsleningen moeilijk
zijn. De wetshandhaving is beperkt, maar op tips van bewoners wordt volgens
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ondernemers door de betreffende instellingen wel ingegaan. Dit betekent dat straat
bewoners in principe huisgebonden economische activiteiten kunnen aangeven bij
de autoriteiten. De buurt is de enige markt voor 57 procent van ondernemers, terwijl
22 procent een markt binnen en buiten de buurt heeft en eenzelfde percentage alleen
een markt buiten de buurt. Dat betekent dat bijna 80 procent van de ondernemers in
ieder geval de buurt als klant heeft en daarmee dus ook verbonden is met de buurt.
Deze korte beschrijving laat zien dat huisgebonden economische activiteiten voor
tenminste drie aspecten van hun opereren sterk geïntegreerd zijn in de buurt. Ten
eerste concurreren zij met vergelijkbare bedrijven van buurtgenoten, voorts zijn zij
voor gedogen van informaliteit en eventuele overlast afhankelijk van de buurt en
tenslotte fungeert de buurt als belangrijkste afzetmarkt. HBEA-ondernemers verkeren
dus in de twijfelachtige en soms spanningsvolle situatie dat zij zowel persoonlijke
als zakelijke relaties met hun buren (hebben te) onderhouden.

Huisgebonden economische activiteiten en sociale relaties
Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, is de buurt, en zijn daarmee de
sociale relaties die HBEA-ondernemers hiermee onderhouden, voor hen van groot
belang. Daarbij worden deze relaties mijns inziens bepaald door drie dominante
normen die onder hen leven: ‘Iedereen moet geld verdienen’, ‘goede buren zijn
belangrijk’, en ‘iedereen is jaloers en men gunt elkaar niets’. De eerste overtuiging,
‘iedereen moet geld kunnen verdienen’, ligt ten grondslag aan opinies van
HBEA-ondernemers over de concurrentie waar zij mee te maken hebben. Voor
voedselproducenten, zoals de zuurgoed- en ijsjesverkopers, die sterk op de straat
georiënteerd zijn, komt deze concurrentie vaak van directe buren. Vanwege de kleine
afzetmarkt betekent concurrentie dat de omzet afneemt. Met name valt op dat in een
van de zijwegen maar liefst zeven vrouwen verkopen aan passerende schoolkinderen.
Meerdere van hen claimen dat zij de eerste waren, maar zij spreken zeer mild en
weinig afkeurend over hun concurrenten. Een vrouw beschreef haar concurrentie als
volgt:
Er zijn zoveel mensen die hier verkopen. Vroeger verkocht niemand, alleen
ik, maar de laatste tijd zijn er veel bijgekomen. Je weet, mensen zijn jaloers
toch?? En ze denken: Misschien gaat het ook bij mij. Maar nu verkoopt
iedereen. Ik denk bij mezelf: Ik verdien mijn eigen brood, jij verdient jouw
eigen brood. Je kunt niet bons worden. Het is hun eigen erf en zo. Jij moet
weten goed te koken en dan verkoop je. (Marleen, verkoopt snacks aan
schoolkinderen, Nieuwweergevondenweg)
Ook een automonteur en supermarkthouder spreken over de huns inziens toenemende
concurrentie. De automonteur kent de concurrenten nauwelijks, maar benadrukt dat
hij concurrentie heeft van mensen die ‘niet
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weten hoe ze auto's moeten maken’ en niet van de officiële dealers want die ‘vragen
teveel geld voor wat ze wel en niet doen’. De supermarkteigenaar echter beschrijft
hoe ‘de ene na de andere vergunning uitgegeven wordt door het ministerie van Handel
en Industrie’, waardoor het aantal supermarkten stijgt. Maar de eigenaren daarvan
verhuren de ruimte soms aan derden, onder wie Chinezen, die vervolgens deze
bedrijven in beheer krijgen. Dit zijn dus meestal geen buurtgenoten.

Ook speelt de gedachte dat ‘iedereen iets moet kunnen verdienen’ bij de acceptatie
van veel overlast die door sommige HBEA's wordt geproduceerd en van het feit dat
deze ondernemingen zich onttrekken aan de wetten en regels voor bedrijven. Dit
wordt door veel ondernemers wel erkend, maar zij geven direct aan dat ‘jaloezie’ en
het gegeven dat ‘niemand elkaar iets gunt’ bij anderen ervoor kunnen zorgen dat je
juist wel wordt aangegeven aan de autoriteiten en dat overlast met langer getolereerd
wordt. Dit wordt goed weergegeven door een aantal ondernemers tijdens een door
mij gehouden bijeenkomst van de focusgroep: ‘Ja, wij zijn wel geregistreerd. Ik ben
bang de belasting hier te krijgen. Die kans is op zich niet zo groot maar de kans dat
buren je aangeven is wel groot en dan heb je wel een probleem! In deze buurt zijn
mensen jaloers en gunnen elkaar niets. Ze denken dat je veel geld verdient met wat
je doet.’
Deze jaloezie is vergelijkbaar met de krabbenmandmentaliteit waar Wilson (1973)
over spreekt en met de idee van negatieve waarden en normen
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waarop Portes en Sensenbrenner (1993) wijzen. Deze jaloezie houdt ook in dat een
aantal ondernemers zich niet fair bejegend voelt. Dit uit zich vooral in veelvuldige
verzoeken om krediet en slechte afbetaling ‘omdat men denkt dat je het hebt’. De
supermarkten, crèchehoudster, naaisters en automonteurs hebben hier veel mee te
maken. De crèchehoudster vertelt:
Je hebt niet elke maand een vast bedrag. Je berekent dat je van de maand
bijvoorbeeld Sf 300,000 hebt. Dan zijn al die kinderen de hele maand
gekomen maar toch heb je je 300,000 niet.
Een paar komen altijd en gaan je uitleggen: ‘Ik was ziek, ik heb geen geld,
kun je me tijd geven.’ Dan is die al uitgevallen. De andere zegt: ‘Mijn
man is naar boven gegaan [naar het binnenland] en heeft nog geen geld
gestuurd.’ Weer een ander: ‘Ik ga je straks geven.’ Soms krijg je het wel
later. Je hebt sommige die wel echt eerlijk zijn, maar sommige... ze blijven
gewoon weg na een tijdje. De eerste maand vragen ze je rekening te
houden, de tweede maand houd ik rekening en dan blijven ze gewoon weg.
Nu ben ik streng. De eerste maand kan ik nog door de vingers kijken maar
dan.
Uit het verhaal van deze vrouw blijkt ook dat er een derde onderliggende norm
bestaat: de norm dat je goede relaties met je buren hebt omdat je elkaar nodig kunt
hebben. Dit is de idee van reciprociteit, zoals beschreven door Portes en Sensenbrenner
(1993). Door alle respondenten wordt daar veelvuldig naar verwezen. Je zorgt dat
je werkbare relaties hebt met je buurtgenoten, want je hebt elkaar nodig in tijden van
nood. Bovendien kan hulp van jou aan een buur in de toekomst weer iets opleveren.
Het idee van reciprociteit levert steun op voor startende ondernemers, maar zorgt er
ook voor dat HBEA-bedrijvers hun buren meer ondersteunen dan zij zakelijk gezien
zouden moeten doen. Dit speelt een rol in het geval van kredietverstrekking, maar
bijvoorbeeld ook bij het bepalen van prijzen. Het vragen van geld voor het maken
van bami voor de verjaardag van de buurvrouw wordt immers niet echt geaccepteerd.
De verschillende normen die sociaal kapitaal kunnen onderbouwen, komen allemaal
voor in Nieuwweergevondenweg, maar niet in de extreme vormen zoals ze beschreven
zijn door Portes (1998) en Wilson (1973). De krabbenmandmentaliteit bijvoorbeeld
is in Nieuwweergevondenweg niet zo sterk naar voren gekomen als in het onderzoek
in Trinidad. Ik zou dit willen verklaren vanuit de gedachte dat
Nieuwweergevondenweg dan wel een lage inkomenswijk is maar intern niet
homogeen, noch wat betreft etnische achtergrond, noch wat betreft de
sociaal-economische situatie of het gebied van herkomst. In de buurt heerst geen
algemeen gevoel dat men zich in een underdogpositie bevindt en dat zorgt ervoor
dat de positieve en negatieve gevolgen voortvloeiend uit de rol van het so-
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ciaal kapitaal, daar minder extreem zijn. Bovendien lijken de straten met een zeer
sterke sociale samenhang de negatieve gevolgen niet in sterkere mate te ervaren dan
de straten met minder intense sociale relaties. Sterker nog, de negatieve gevolgen
lijken gecompenseerd te kunnen worden door de positieve kanten van sociaal kapitaal
en die zijn veel sterker in de gebieden met intensieve sociale contacten.

‘Ik groet maar bemoei niet’
In de bestaansverwerving van veel huishoudens zijn hun huisgebonden economische
activiteiten belangrijk. Dit leidt tot relaties tussen ondernemers van huisgebonden
economische activiteiten en de buurt die gebaseerd zijn op verschillende conflicterende
normen die positieve en negatieve gevolgen kunnen hebben voor hun onderneming.
Vaak gelden er meerdere normen tegelijkertijd. Zo ondersteunen buren iemands
huisgebonden activiteiten ondanks de overlast die deze veroorzaken of de concurrentie
die ze vormen voor de eigen activiteiten. Niet zelden speelt het beschikken over
teveel kennis van de situatie van de buren en andersom van de buren over de
ondernemer hierin een storende rol. Het kan leiden tot claims op reciprociteit, maar
het kan ook gevoelens van jaloezie stimuleren. Voor de ondernemers van
huisgebonden activiteiten kan veel kennis over de situatie van buren hun mogelijke
bereidheid om kredieten te verstrekken vergroten. Juist in zo'n situatie is het
onderhouden van conflictvrije, oppervlakkige contacten van belang. Om dit te bereiken
lijkt het hebben van goede relaties op afstand de beste optie: ‘Ik groet maar bemoei
niet.’
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Pam H. Zuurbier
Afstand zonder afscheid
Transnationale elementen in levensverhalen van Afro-Surinaamse
remigrantenvrouwen
In het kort
In veel onderzoek naar transnationalisme is gekozen om de ervaringen van
(re)migranten als uitgangspunt te nemen.1 Omdat in deze ervaringen zowel elementen
voorkomen van de ontvangende als de vertrekkende samenleving worden ze in veel
gevallen geassocieerd met duale verbondenheid. Het doel van dit artikel is te laten
zien hoe Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in levensverhalen deze zogeheten
transnationale elementen gebruiken om de culturele en sociale praktijken uit beide
landen te herwaarderen en te integreren. Door gebruik te maken van onder meer een
selectie van beelden uit hun eigen verleden en die te vervlechten met dominante
praktijken wordt ‘diaspora gere-creëerd’. Onder diaspora wordt in dit artikel specifieke
voorstellingen van identiteiten over het verleden waarnaar niet noodzakelijkerwijs
wordt terugverlangd verstaan. De re-creaties moeten dan ook worden opgevat als
‘tussenruimten’ waarin de cultuur van het herkomstland en het voormalige gastland
opnieuw wordt gedefinieerd, ingepast en verbonden met de eigen specifieke positie.
Gekozen is voor fragmenten van één Afro-Surinaamse remigrantenvrouw om de
variatie en frequentie van het gebruik van transnationale elementen voor re-creatie
van diaspora te benadrukken.

Transnationalisme
Wie de Nederlandse en buitenlandse literatuur over internationale migratie en
remigratie leest maakt in toenemende mate kennis met noties als ‘transnationalisme’
en ‘transmigranten’. Internationale migratieonderzoekers laten zien dat de
(re)migratiestromen als gevolg van globalisering omvangrijker en gevarieerder zijn
geworden; ook zou er sprake zijn van nieuwe soorten (re)migratie waarbij het hebben
van één vaste vestigingsplaats afneemt. Hedendaagse ‘transmigranten’ reizen niet
meer van de ene naar de andere samenleving, maar voelen zich in meerdere
samenlevingen thuis, spreken meerdere talen en verkrijgen eenvoudiger dan voorheen
hun inkomen uit grensoverschrijdende economische activiteiten, is het argument van
Snel, Engbersen en Leerkes (2004). Vooral

1

Graag dank ik dr. Anouk de Koning en prof. dr. Ad de Bruijne voor hun waardevolle adviezen
bij het schrijven van dit artikel.
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de groei van de wereldbevolking en de ontwikkelingen in transport en
communicatietechnologie hebben de (re)migratiestromen doen toenemen tot een
voordien ongekende omvang (o.m. Van Amersfoort 2001; Snel, Engbersen & Leerkes
2004).
Noties als ‘transnationalisme’ en ‘transmigranten’ hebben ook in Nederland de
afgelopen jaren tot nieuw onderzoek geleid. Zo zijn er studies verschenen naar de
betekenis van transnationale sociale netwerken voor onder meer illegale migranten,
migrantenondernemers en de frequentie en omvang van internationale geldstromen
(Ghorashi 2003; Van de Meer 2004; Staring 2001). Veel van dit onderzoek is in
zoverre eenzijdig dat de meeste aandacht uitgaat naar de betekenis van
transnationalisme voor migranten en migrantengemeenschappen. Daarbij staat ter
discussie wie tot de groep ‘transmigranten’ gerekend moet worden. Wanneer het alle
migranten betreft die zowel in de vertrekkende als de ontvangende samenleving
sociale betrekkingen onderhouden, is met de huidige ontwikkelingen in de
communicatietechnologie deze groep zeer groot en zeer gevarieerd. Portes, Guarnizo
en Landoit (1999) kiezen daarom voor een nauwgezerre omschrijving die vooral
gefocust is op reguliere professionele activiteiten tussen het herkomstland en het
gastland: ‘activities that require regular and sustained social contact over time across
national borders for their implementation’. Andere onderzoekers menen dat het
minder gaat om professionele bindingen, maar dat juist de familiale verbondenheid
een kenmerk is van transnationalisme (Staring 2001 ).

Duale verbondenheid
In de sociale wetenschappen wordt in veel onderzoek naar transnationalisme er voor
gekozen om de ervaringen van migranten als uitgangspunt te nemen. In deze
ervaringen komen zowel elementen voor van de ontvangende als de vertrekkende
samenleving, en wordt in bijna alle gevallen transnationalisme geassocieerd met
vormen van duale verbondenheid (vgl. Ghorashi 2004). In deze zogeheten ‘duale
levens’ worden op meerdere plaatsen ervaringen van verbondenheid voorgesteld
(Portes 1997: 812) en leiden in veel gevallen tot ‘dual authority and loyalty within
diasporas’ (Sheffer 1996). Halleh Ghorashi (2004) brengt terecht in dat deze
benadering veronderstelt dat migranten altijd gevoelens van loyaliteit zouden
koesteren ten opzichte van het land van herkomst. Voorts impliceert zij een
essentialistische benadering van noties als ‘identiteit’ en ‘verbondenheid’. Wanneer
constructies van identiteiten in levensverhalen het verleden ophemelen in een poging
het verlaten land of huis te herscheppen, spreken we van essentialisme. Onderzoek
heeft echter laten zien dat deze benadering van noties als ‘identiteit’, ‘thuis’ of
‘verbondenheid’ niet langer afdoende is, omdat ze complexer is dan simpele
verwijzingen naar territoriaal gebied (Appadurai 1988; Malkki 1992). Verder is er
in toenemende mate sprake van de-territorialisatie, wat onder meer inhoudt dat
betekenissen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

125
samengesteld worden zonder noodzaak van plaatsgebondenheid. Verder wijst Stuart
Hall (1992: 297) terecht op de toenemende culturele hybriditeit van bijna alle huidige
West-Europese staten. Het heterogene karakter van deze staten is de voornaamste
aanleiding afstand te doen van de opvatting dat identiteiten verbonden zijn met
homogene nationale staten (vgl. Glick Schiller 1999). Kortom, er zijn nieuwe definities
nodig om ‘identiteit’, ‘thuis’, ‘cultuur’ en ‘verbondenheid’ te omschrijven, waarbij
vooral stil gestaan moet worden bij de processen van het construeren, voorstellen en
veranderen van die identiteit (Ghorashi 2004). Er zal in onderzoek aandacht moeten
zijn voor de manieren waarop verschillende culturen in levensverhalen worden
vervlochten en de wijze waarop identiteiten zich daarin uitdrukken en onderhandelen
met ‘nieuwe ruimten’ (Gowricharn 2004). Identiteiten zijn daarmee niet langer
statisch noch monolithisch, maar dynamisch, complex en hybride (Ghorashi 2004).
Culturele hybriditeit is een veel gebruikte term in de sociale wetenschappen waarmee
vaak wordt aangeduid hoe mensen uit meerdere culturele bronnen putten of gebruik
maken van verschillende culturele achtergronden (Bhabha 1994; Hall 1992; Werbner
& Madood 1997). Het geeft aan hoe mensen verschillende posities binnen en tussen
culturen innemen, en representeert daarmee een dynamische en plurale notie van
cultuur. In de essentialistische benadering zien we een statische en monolithische
notie van cultuur, waardoor beide benaderingen wel als elkaars tegenhanger worden
voorgesteld. In navolging van Ghorashi (2004) ben ik van mening dat de tegenstelling
tussen essentialistische en hybride praktijken van cultuur niet langer stand houdt, en
zelfs nostalgische elementen levensverhalen niet meer of minder essentialistisch
maken. Ook nostalgie is niet statisch of geïdealiseerd, maar komt tot stand in de
context van de vertelling waarbij acht moet worden geslagen op de specifieke positie
van de verteller.
Tijdens mijn gesprekken met oudere Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in
Paramaribo viel me bijvoorbeeld op dat de vrouwen in één adem konden zeggen hoe
ze Surinaams gehoorzaam in de klas Op de blanke top der duinen zongen en na
migratie voor ‘gastarbeider’ werden aangezien. Hoewel deze herinneringen meestal
dynamisch worden uitgelegd, is de nostalgie erin niet statisch maar draagt op een
specifieke wijze bij tot de betekenis van een reeks jeugdbedden uit het persoonlijke
verleden van de verteller (vgl. Kerkhof 2000). Met de pogingen van deze vrouwen
in hun levensverhalen het verlaten huis of land te herscheppen, trachten ze naar mijn
mening geen statische situatie te creëren. Noch proberen ze statische of monolithische
grenzen te trekken tussen de cultuur van het gastland of herkomstland. Ze vertellen
aan de hand van zogenaamde ijkpunten een uitgangssituatie die leidt tot re-creatie
van diaspora en waarbij afhankelijk van de positie van de verteller geput kan worden
uit de kolonie Suriname, Nederland of de republiek Suriname. Halls (1992)
conceptualisering van de culturele identiteit is hierbij waardevol, waarin
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wordt gesteld dat vertelidentiteiten refereren aan het verleden en bij reconstructie
gebruik maken van het heden. Hierdoor is het beeld van het verleden steeds aan
verandering onderhevig.
In dit artikel - dat deel uitmaakt van een breder onderzoek2 - zal aan de hand van
fragmenten uit een levensverhaal van een Afro-Surinaamse remigrantenvrouw
aandacht worden besteed aan de keuzes en posities die gemaakt worden binnen en
tussen culturen. Uitgaande van een dynamische en plurale notie van cultuur zullen
de voornamelijk hybride praktijken worden geanalyseerd aan de hand van hun
bijdragen aan de re-creatie van diaspora. Verder zal aandacht worden besteed aan
de rol die levensverhalen vervullen bij het re-creëren van hybride, relationele en
imaginaire posities. Het diasporadiscours in dit artikel wijst daarmee niet langer op
een geografisch begrip, maar verwijst naar specifieke voorstellingen van identiteiten
over het verleden waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘natuurlijke’ ijkpunten aan de
hand waarvan de specifieke situatie van de verteller tot stand komt. Bovendien
verwijst diaspora niet noodzakelijk naar een verleden waarnaar wordt terugverlangd,
het kan ook als achtergrond fungeren waartegen de nieuwe omstandigheden worden
afgewogen. Cliffords omschrijving van diaspora sluit hierbij goed aan:
Diasporist discourses reflect the sense of being part of an ongoing
transnational network that includes the homeland, not as something simply
left behind, but as a place of attachment in a contrapuntal modernity
(Clifford 1994: 311).
Transmigranten maken in belangrijke mate deel uit van transnationale netwerken die
zowel het herkomstland als het gastland omvatten. In hun sociale werkelijkheid wordt
de plaats van vestiging en de plaats van herkomst het belangrijkste referentiekader
voor hun levensverhalen. Transmigranten zijn daarmee producenten van verschillende
met elkaar verbonden vertellingen, verhalen en culturen. Ze behoren daarmee op
hetzelfde moment tot verschillende ‘thuisplaatsen’ (vgl. Portes 1997).

Surinaamse (re)migratie
Migratie uit het overzeese rijksdeel Suriname zoals dat vijftig jaar geleden breed
vorm kreeg, is aanvankelijk studiemigratie en aansluitend arbeidsmigratie met
economische motieven. Daarbij hebben de bestaande historische banden tussen
Suriname en Nederland een positieve invloed op de migratie. Niet alleen taal en
cultuur, ook het geïmporteerde Europese onderwijssysteem heeft daartoe bijgedragen.
Bovendien heeft de rechtspositie van

2

Voor mijn onderzoek naar remigratiemotieven bij drie generaties Afro-Surinaamse
remigrantenvrouwen sprak ik in 2002 en de eerste maanden van 2003 met onder andere 24
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo.
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‘nier-blanke’ bevolkingsgroepen onder invloed van de versnelde
dekolonisatieprocessen tussen 1950 en 1970 een belangrijke rol gespeeld. Al snel
vatte het besef post dat in het rijksdeel ongeacht de sociaal-economische klasse of
culturele afkomst sprake was van beperkte ontplooiingskansen. Daarentegen lag de
grote rijke wereld met onbeperkte mogelijkheden aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan (Carsten 1993:36).
Tot 1950 zijn het vooral de leden van de gegoede middenklasse die het avontuur
naar Nederland wagen (Bovenkerk 1975: 8). Deze groep migranten is klein en bestaat
voornamelijk uit personen die goed op de hoogte zijn van wat hen in het moederland
te wachten staat. Na 1950 komen er door de welvaartsstijging en een toename van
het passagiersvervoer door de lucht ook andere groepen uit de Surinaamse bevolking.
Dit betekent echter niet dat alle sociaal-economische lagen migreren naar het
moederland. Migratie blijft lange tijd een aangelegenheid van de middenklasse. Tot
1965 migreren voornamelijk Creoolse mannen uit de hoofdstad omdat zij het meest
geürbaniseerd en verwesterd zijn (Lamur 1973). Voorts zijn Zielhuis en Girdhari
(1973: 34) van mening dat onder Creolen lange tijd een geïdealiseerde voorstelling
van Nederland heeft bestaan die de migratie heeft gestimuleerd (zie ook Oostindie
1998). In de jaren zestig wanneer de economische situatie van Suriname verslechtert
en de voorzieningen in Nederland verbeteren, komt de migratie naar Nederland pas
goed op gang. Het aantal in Nederland woonachtige Surinamers is rond 1971 ongeveer
40.000 personen (Choenni 1992; Lamur 1993: 6). Volgens Bovenkerk (1981: 162)
keert rond 1955 nog ongeveer 25 procent van alle Surinaamse migranten terug. In
de jaren zestig daalt dit percentage tot ongeveer 10 procent en in het begin van de
jaren zeventig tot ongeveer 5 procent.
De migratie van Surinamers naar Nederland vanaf de jaren zeventig volrrekt zich
in drie etappes. In de eerste helft van dir decennium komt de migratiestroom pas
goed op gang. De voor Creolen economische en voor Hindostanen ook politieke
onzekerheden doen veel Surinamers vlak voor de onafhankelijkheid naar Nederland
vertrekken (Karsten 1984: 20). Zelfs politieke leiders sporen hun eigen aanhang aan
te migreren uit angst voor fysieke, economische of politieke dominantie van een
andere dan de eigen etnische groep (Bovenkerk 1975: 52; Budike 1982: 63). Bureau
Lagendijk onderzoekt in 1975 de migratiemotieven onder Surinamers in Nederland
en voor bijna de helft van de respondenten vormen de studiemogelijkheden het
voornaamste motief. Andere motieven zijn: werkgelegenheid (19%), gezinshereniging
(13%), raciale spanningen in Suriname (11%) en de komst van kinderen (9%) (Bureau
Lagendijk 1975 in Karsten 1984: 21). In deze migratiegolf is voor het eerst sprake
van gezinsmigratie door de bijna gelijke aantallen mannen en vrouwen die migreren
in de leeftijdscategorieën van 24 tot 65 jaar. Het opvallend grote aantal immigranten
in de leeftijd tot 25 jaar wijst verder op de mi-
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gratie van veel éénoudergezinnen met kinderen. In de periode 1971-1975 migreren
ongeveer 6 procent ouderen (vanaf 65 jaar) dat wijst op het belang van volgmigratie
(Abrahams 1993: 14). Voor deze groep gelden voorts de slechte medische
voorzieningen in Suriname en de verwachte lichamelijke gebreken tijdens de laatste
levensfase als migratiemotieven. De grootste groep migranten arriveert in 1975
wanneer Suriname staatkundig onafhankelijk wordt. Volgens gegevens van het CBS
(1975) migreren in dat jaar ongeveer 37.950 mannen, vrouwen en kinderen naar
Nederland en remigreren ongeveer 2600 mensen naar Suriname. In 1976 is er sprake
van een enorme terugval van het totale migratiecijfer: in dat jaar migreren naar
Nederland ongeveer 5500 Surinamers terwijl er ongeveer 4300 remigreren. In 1978
is het immigratieoverschot zelfs 4855 personen, wat kan worden verklaard door de
ontwaarding van de Surinaamse gulden als gevolg van de enorme bedragen aan
Nederlandse ontwikkelingshulp (Abrahams 1993: 13-15).
In 1980 dient de tweede inunigratiegolf zich aan die waarschijnlijk verband houdt
met het aflopen van de overeenkomst tot vrije vestiging in beide landen. Ongetwijfeld
heeft de militaire coup in dat jaar ook vele mensen gestimuleerd te vertrekken. Deze
machtsovername brengt feitelijk een schrikreactie teweeg en leidt tot een
immigratieovcrschor in Nederland. De meeste immigranten in dat jaar vluchten uit
politieke of economische overwegingen. ln 1981 zien we een herstel van het
immigratieoverschot dat terugvalt naar ongeveer 1300 personen. Het uitblijven van
een afstraffing door Nederland of de Verenigde Staten van de militaire
machtsovername leidt tot optimisme onder Nederlandse Surinamers. In 1982 ontstaat
een evenwicht tussen het immigratie- en remigratiecijfer naar Suriname. Vooral
onder ouderen is remigratie met behoud van AOW een zeer aantrekkelijke optie,
door de gedevalueerde Surinaamse gulden kunnen zij er van een respectabel inkomen
genieten. In 1983 ontstaat als reactie op de decembermoorden de derde immigratiegolf
ondanks de Nederlandse visumplicht voor Surinamers. Bovendien krijgt migratie uit
Suriname dan een nieuwe dimensie omdat asielmigratie zijn intrede doet. Het aantal
asielzoekers blijft echter klein (Santokhi 1994: 161). In de jaren tot 1985 blijft de
immigratiestroom naar Nederland en de remigratiestroom naar Suriname
respectievelijk gemiddeld 4500 en 1600 personen per jaar bedragen. Ook onder
ouderen blijft in die jaren sprake van een licht remigratieoverschot (Abrahams 1993:
18).
Momenteel wonen in Nederland ruim 320.000 personen van Surinaamse afkomst,
meer dan de helft daarvan woont in de vier grote steden en in Tilburg en Almere.
Een meerderheid van 187.000 behoort tot de eerste generatie, 133.000 vormen de
zogenaamde tweede generatie (mensen waarvan tenminste één ouder in Suriname is
geboren). Het aantal Creolen wordt geschat op 30 procent, het aantal Hindostanen
op 40 procent, de rest zijn Javanen, Marrons, Inheemsen en Chinezen (Bijnaar 2004:
40).
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Remigratieregeling
In het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt in Nederland de
Remigratieregeling 1985 van kracht waarin vooral tegemoet wordt gekomen aan de
remigratiewensen van genaturaliseerde Nederlanders en niet-Nederlanders. Na vele
veranderingen komt in april 2000 de Remigratiewet tot stand. Vooral Nederlanders
van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst maken gebruik van deze wet,
hoewel het ook erkende vluchtelingen en asielgerechtigden steunt bij hun plannen
terug te keren naar het land van herkomst.
Vanaf 1995 (re)migreren jaarlijks ongeveer vijfduizend Turken, Marokkanen en
Surinamers met veelal de Nederlandse nationaliteit naar hun land van herkomst (CBS
2002). Daarvan (re)migreren ongeveer 1500 Surinaamse Nederlanders naar Suriname,
waarvan naast Hindostaanse, Javaanse en Chinese Surinamers een relatief groot
aantal gerekend kan worden tot de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep. Helaas
ontbreken exacte aantallen omdat in Nederland en Suriname om diverse redenen de
etniciteit van remigranten niet meer wordt geregistreerd (Gowricharn 2004; Wekker
1994). Voorts is bekend dat van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep iets meer
vrouwen dan mannen remigreren (Wekker 1994; CBS 1995, 2002). Gloria Wekker
(1994) meent dat van de groep Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland de bezwaren
ten aanzien van remigratie reeds lang bekend zijn. In Suriname bestaat al decennialang
een omgekeerde relatie tussen armoede en het aantal inkomensverdieners per
huishouden, en van alle bevolkingsgroepen voeren Afro-Surinaamse vrouwen het
meest alleenstaand een huishouden. Hieruit kan worden opgemaakt dat het aantal
huishoudens met een Afro-Surinaamse vrouw aan het hoofd disproportioneel
vertegenwoordigd is onder de armoedegrens (vgl. Bijnaar 2002). Voorts wordt
aangenomen dat de politieke economie van genderongelijkheid werkzaam is in
Suriname. Afro-Surinaamse vrouwen vormen en produceren een surplus arbeidsleger
ten behoeve van degene die de politieke economie beheersen (Wekker 1994: 70-76).
Omdat in Nederland Surinaamse en Antilliaanse vrouwen van alle allochtone
vrouwen gemiddeld het hoogst zijn opgeleid en in de meeste gevallen alleenstaand
een huishouden voeren (Hooghiemstra & Niphuis-Nell 1995), geven de economische
motieven daarmee weinig aanleiding te remigreren naar een samenleving die de
inwoners slechte mogelijkheden biedt (MacCormack & Draper 1987). Dit vormt de
belangrijkste aanleiding stil te staan bij de remigratiemotieven van deze groep
vrouwen en met name de niet-economische motieven van terugkeer te analyseren.

Cultuur van hybriditeit
De meeste Afro-Surinamers zijn van gemengd bloed. Enerzijds stammen ze af van
Afrikanen en anderzijds van allerlei verschillende etnische groepen die in Suriname
leven of geleefd hebben. Dit vermengingsproces is al
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gestart in de zeventiende eeuw, ondanks de strikte kleurgrenzen die golden tussen
witte mannen en zwarte vrouwen (Hondius 1999). Hierdoor zijn culturele identiteiten
ontstaan die zich opnieuw zijn gaan vermengen en in beweging zijn. Deze
identiteitsvorming verwijst tegelijkertijd naar verschillende culturele tradities en zijn
tevens het product van ‘complexe’ culturele mengvormen die steeds alledaagser
worden (Wester 2003: 13). Voorts is de Surinaams-Creoolse cultuur niet simpelweg
te herleiden tot een combinatie van elementen uit de Afrikaanse cultuur. De vorming
van deze cultuur is onder meer in werking gesteld als reactie op slavernij toen
verschillende Afrikanen op één nationaal grondgebied gedwongen werden samen te
leven. ‘The slaves could only become communities by processes of cultural change.
What they unidentiably shared at the outset was their enslavement; all - or nearly all
- else had ro be created by them’ (Baud 1988: 10). Er ontstonden andere culturele
voorstellingen, en dit creoliseringsproces van aanpassing en vernieuwing is nog
steeds niet afgerond. De Surinaams-Creoolse cultuur is met andere woorden een
cultuur van hybriditeit. Zowel feitelijke als fictionele culturele zuiverheid is bij deze
etnische groep nihil of niet aanwezig. De veronderstelling dat een cultuur van
hybriditeit kenmerkend is voor het tijdperk van het postmodernisme (vgl. Hall 1992)
is met het oog op het historisch perspectief van Creolen onjuist. Het is ontstaan tijdens
het proces van globalisering als gevolg van kolonialisme. Wel is er sprake van een
nieuwe hybriditeit bij Afro-Surinaamse (re)migranten en (re)migrantenkinderen. Er
wordt namelijk een cultuur gecreëerd die voornamelijk gebaseerd is op elementen
van zowel het herkomst- als het gastland, en waarbij onderhandeld moet worden
tussen verschillende identiteiten (Stjeward 2005). Een belangrijk deel van Halls
theorie (1992: 18) is hier van toepassing, namelijk dat de vertelidentiteiten
‘onherroepelijk het product zijn van verschillende met elkaar verbonden
geschiedenissen en culturen’.

Transnationalisme in levensverhalen
Gedurende het jaar 2003 en een belangrijk deel van 2004 woonde ik voor het opnemen
van levensverhalen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo. Via
de Nationale Vrouwen Beweging (NVB) kwam ik in contact met informanten die
me bijna wekelijks belden met namen van ‘nieuwe’ remigrantenvrouwen. Al tijdens
de eerste levensverhalen werd me duidelijk dat migreren en remigreren een
doorlopende en levenslange bezigheid is voor een deel van deze groep vrouwen (vgl.
Sansone 1993). Het gevolg is dat ze beide culturen goed kennen en daarvan gebruik
maken tijdens het vertellen van hun levensverhalen.
In dit deel van het artikel wordt aandacht besteed aan de invloed van transnationale
elementen in levensverhalen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen. Door gebruik
te maken van selectieve jeugdbeelden en levenservaringen te generaliseren re-creëren
deze vrouwen diaspora, wat
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‘tussenruimten’ zijn om onder meer de cultuur van het herkomstland te herwaarderen.
Deze ‘tussenruimten’ (vgl. Gowricharn 2004) staan met name tegenstellingen en
tegenstrijdigheden toe: Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen voelden zich in
Suriname en in Nederland gelijktijdig aangepast en buitengesloten. Wellicht is dit
de voornaamste reden dat Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in levensverhalen
gebruik maken van culturele elementen uit heide zijden van de Atlantische Oceaan.

Spugen
Cornelly (1935) wordt geboren in Boven-Commewijne op plantage Nieuw-Hoop als
zesde kind en jongste dochter. Haar ouders zijn hardwerkende landbouwers. Op
jonge leeftijd verhuist ze met haar zuster mee naar Paramaribo en bezoekt er de lagere
en middelbare school. Daarna verhuist ze naar Moengo waar ze gaat werken in de
kantine van bauxietmaatschappij Suralco. In 1961 migreert ze op 26-jarige leeftijd
naar Nederland. Ze werkt onder meer in Den Haag en Leiden en volgt in Rotterdam
de opleiding tot verloskundige. In de jaren tachtig keert ze terug naar Suriname en
werkt er enige maanden als hoofdverpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo (AZP). Dat bevalt allerminst. Ze vertrekt weer naar Nederland en
remigreert opnieuw in 1997, na haar pensionering. Momenteel zingt Cornelly in het
kerkkoor en is bestuurlid bij meerdere charitatieve instellingen.
Gisteren spraken we nog over vroeger en zeiden hoe we de grond moesten
schrobben nadat de vaat was gedaan. Je moest de keukenvloer krabben of
schuren met een pannenspons, ook de jaloezies werden in de vloerolie
gezet. Ik heb geen spijt van onze opvoeding, de mensen waren streng maar
dat heeft ons geen kwaad gedaan. Als ze iets van je wilden, zeiden ze: ‘ik
spuug’ - mi spiti - ‘en voor het droog is moet je terug zijn’. Nou, je rent
je benen uit je lijf. Onze opvoeding was anders, ik weer niet of het nu nog
zo moet zijn. Nu zeggen de kinderen gewoon, doe het zelf! Ik heb geen
kinderen, ik heb een pleegdochter. A. zei laatst regen M. waar ik bij was:
‘Je moet de vaat doen.’ ‘Ik moet niet’, zei M. Tegenwoordig zeggen ze
niet meer: je moet, wil je het doen? Het zit in een woordje. Toch hebben
de mensen vroeger hun best gedaan om je het beetje onderwijs te laten
genieten. Er werd niet veel gepraat en als je wilde leren was het goed.
Trouwens, als je niet wilde leren, zocht je het maar uit. Later zat ik in
Nederland op de docentenopleiding waar een dokter lesgaf. Als je niet
wilde komen, hoefde je niet te komen. Die dokter zei ook wanneer een
aantal studenten de trap opliep: ‘Oh, gaat u weg?’ Wanneer de lessen
werden afgesloten, werd door de groep beslist. Ook of je voldoende had
meegedaan. Niemand zat je achterna.
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Dit fragment gaat ondermeer over Cornelly's eigen opvoeding. In het voorbeeld is
sprake van een grote machtsafstand (Hofstede 1991) tussen ouders en kinderen. Wat
je vroeger als kind in Suriname kreeg opgedragen, moest je uitvoeren. Verder hadden
kinderen een vaste taak in het huishouden - na de afwas moest de vloer worden
geboend. De voordelen van een minder grote machtsafsrand worden door de vertelster
uitgelegd met behulp van haar ervaringen in het onderwijs in Nederfand. Ze geeft
ermee aan dat eigen verantwoordelijkheid niet noodzakelijkerwijs een nadelige
invloed hoeft te hebben op de studiediscipline. Voorts neemt de vertelster de oudere
generatie in bescherming die haar best heeft gedaan ‘je een beetje onderwijs te laten
genieten’.
Dit fragment laat zien dat de vertelster transnationale elementen gebruikt om haar
culturele en hybride identiteit te tonen. Voorts wordt duidelijk hoe de verreister in
verschillende culturen een tussenpositie inneemt. Ze waardeert de ouderen en keurt
het gedrag van de jongeren niet af. De voornaamste functie van deze bescherming
en verdediging alsmede de keuze voor een tussenpositie is het re-creëren van diaspora
(vgl. Ghorashi 2004). Uit het fragment wordt verder duidelijk dat deze praktijken
weliswaar bestaan of bestaan hebben, ook is het een selectie van beelden uit het
verleden. Door selectie en veronderstelde samenhangen worden diaspora gere-creëerd
tussen de samenlevingen van migratie en remigratie. Deze diaspora zijn daarmee
relationeel, ze worden immers op een bijzondere manier verbonden. Verder zijn ze
imaginair, het zijn voorstellingen van ontmoetingen en samenkomsten waaraan
belangrijke betekenissen worden ontleend.
Daarmee bepalen meerdere betekenislagen de relatie tussen de vertelster en haar
omgeving. De eerste laag heeft betrekking op de culturele en genderidentiteit van de
verteller. Hoewel ze zelf geen kinderen heeft, gebruikt de vertelster de relatie met
haar pleegdochter en haar Surinaamse verleden om de meerwaarde te laten zien van
een minder grote machtsafstand. In de tweede betekenislaag komt de hybriditeit van
de identiteit van de verteller aan de orde. Door moderne Surinaamse
opvoedingspraktijken te vergelijken met een Nederlandse onderwijssituatie waarin
sprake is van een eigen verantwoordelijkheid, toont de vertelster hoe het gebruik van
meerdere referentiekaders nieuwe inzichten opleveren.
In dit geval is de reden voor het re-creëren van diaspora het kunnen onderbouwen
van nieuwe gebruiken in de Surinaamse opvoedingspraktijk en het kunnen verdedigen
van de verschillen tussen beide culturen. Met name de hybride elementen in de
levensverhalen leiden tot heroverwegingen van de cultuur van de geboortegrond
waardoor ondermeer afstand genomen kan worden van het negatieve imago van de
traditionele Surinaamse opvoedingspraktijk.
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Uit eten
In dit citaat vertelt Cornelly over haar aanpassing aan de Nederlandse cultuur.
Ik ben in het Binnengasthuis begonnen met mijn opleiding en op een
gegeven moment bezoek ik collega's in Zaandam. Ik vond het er leuk en
vroeg de directrice om overplaatsing. Maar ze was bang me over te
plaatsen, ze dacht waarschijnlijk dat ze problemen met haar collega's zou
krijgen wanneer ze leerlingen overnam. Toen heeft ze bewerkstelligd dat
ik naar het Diaconessenhuis in Leiden ging. [...] Ik had met niemand
problemen en paste me gemakkelijk aan. Onder Surinamers ben je onder
je eigen mensen dan weet je precies hoe ze denken, maar bij Nederlanders
wist ik het niet. Zo heb ik geleerd als iemand je mee uit eten vraagt, dat
het niet een portie rijst is of patat. Ook kan het een kroket zijn of een
loempia, maar dat je het zelf moet betalen. Nederlanders vragen je, maar
je moet wel je portemonnee meenemen. Dat bedoel ik met aanpassen. Als
ik in Suriname zeg, ga je vanavond mee uit eten dan betaal ik het voor
jou.
Ondanks het feit dat Cornelly zich heeft aangepast, voelt ze zich toch niet thuis:
Nederlanders kent ze niet en ze weet ook niet precies wat ze bedoelen. Ze illustreert
dit met een voorbeeld waaruit blijkt dat in beide landen dezelfde vraag verschillend
kan worden begrepen. Verder is er sprake van aanpassing en uitsluiting. Cornelly
meent van Surinamers precies te weten wat ze denken, bij Nederlanders heeft ze
geleerd hun vragen in te schatten. Dit vermogen om in te schatten noemt de vertelster
aangepast zijn.
Opnieuw bepalen meerdere betekenislagen de relatie tussen de vertelster en haar
omgeving. De eerste laag heeft betrekking op haar sociale identiteit en haar nationale
identiteit. Hoewel de vertelster zich een gelijke voelt onder haar collega's, voelt ze
zich geen Nederlander. In de tweede betekenislaag wordt opnieuw de hybriditeit van
de identiteit benadrukt. Met het aangeven van het verschil tussen Nederland en
Suriname benadrukt ze haar aangepastheid evenals haar anders-zijn.
Het transnationale element in dit fragment heeft vooral betrekking op het kunnen
inschatten van verwachtingen. Als Surinaamse worden uitgenodigd voor een etentje,
betekent immers dat je niet hoeft te betalen. Opnieuw neemt de vertelster een
tussenpositie in. Ze blijft de verschillen benoemen zonder daarover een oordeel te
vellen. Een voorname functie van het vergelijken van verschillen is het creëren van
‘nieuwe ruimten’ (vgl. Ghorashi 2004; Gowricharn 2004) waardoor de vertelster
zich in heide culturen kan bewegen. Deze nieuwe ruimten zijn relationeel omdat ze
in relatie staan met de samenlevingen waarin werd of wordt geleefd. Ook is het
imaginair; het voorbeeld is immers generalistisch en een praktijk van een specifieke
groep in Nederland.
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Het re-creëren van diaspora heeft in dit geval betrekking op het benadrukken van
verschillen tussen de uitgaanspraktijken in beide culturen. Het hybride element hierin
- thuis zijn en niet-thuis zijn in beide culturen - leidt inherent tot een tegenstrijdige
uitleg: gelijktijdig aangepast zijn en zich buitengesloten voelen. De afstand die de
vertelster houdt tot de Nederlandse uitgaanspraktijk heeft tot doel een tussenpositie
in te nemen en speelt een belangrijke rol bij het relatieve anders-zijn.

Hoofddoek
Cornelly nogmaals aan het woord:
Aankomende donderdagmiddag hebben we kerstviering met de soos om
vijf uur en we dragen een witte jurk met een rode hoofddoek. Ik vertelde
B. dat ik geen rode hoofddoek had, ze bood me een rode aan met witte
bloemen. Ik zeg: ‘Heb je geen witte met rode bloemen dat vind ik leuker?’
Ik heb ook een hoofddoekencursus gevolgd, maar ik heb lang niet geoefend.
De mensen van de soos willen dat we meezingen met het kerstfeest en
iedere keer vragen ze B. en mij, maar we zitten ook op een ander koor.
Laatst is de broer van die koorvoorzitster overleden. Wanneer die man
dondermiddag wordt begraven, vind ik het niet kies een kerstfeest bij de
soos te vieren. Die begrafenis vind ik belangrijker, maar het lijk moet uit
Amerika komen. Vanmorgen om negen uur moesten we er zijn om te
zingen. Ik ben laat van huis gegaan want de kamers moesten leeg voor de
schilder. Onderweg heb ik nog een zuster opgepikt.
Cornelly remigreert na haar pensioen voor de tweede keer, deze keer heeft het een
permanent karakter. Uit dit Fragment blijkt hoe ze zich thuis voelt, met vriendinnen
omgaat en anderen pleziert. Toch blijkt uit kleine opmerkingen dat ze ‘onzichtbaar’
anders is. Ze vertelt hoe ze zich in de samenleving beweegt, deelneemt aan
verschillende sociale activiteiten en zich bekommert om de broer van de
koorvoorzitster. Een kenmerkende uitspraak voor haar ‘onzichtbare’ plaats in deze
samenleving is: ‘Ik heb ook een hoofddoekencursus gevolgd, maar ik heb lang niet
geoefend’. Hoewel de vertelster in dit fragment duidelijk wil maken hoe ze zich na
haar remigratie weer verbonden weet met de Surinaamse samenleving, resteren nog
altijd restanten van een ander leven.
Meerdere betekenislagen bepalen de relatie tussen de vertelster en haar omgeving.
De eerste laag heeft voornamelijk betrekking op haar sociale, culturele en
genderidentiteit. Ze is een Afro-Surinaamse vrouw die zich door middel van
charitatieve activiteiten inzet voor ouderen en kinderen. Ook deelname aan het
kerkkoor hoort hierbij. Een belangrijk deel van deze activiteiten is gericht op het
verzorgen van hulpbehoevenden, wat kenmerkend is voor veel Afro-Surinaamse
clubs en verenigingen. Het benadrukken van deelname vormt een voorname reden
zich niet langer
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een tussenpositie te hoeven aanmeten. Hoewel de vertelster zich als Afro-Surinaamse
vrouw presenteert, komt in de tweede betekenislaag de hybriditeit van de identiteit
naar voren. Met de mededeling ‘lang geen angisa meer gevouwen te hebben’,
benadrukt ze toch haar anders-zijn. Het relatieve anders-zijn is in relatie tot het vorige
fragment minder geprononceerd, maar blijft evenwel van kracht.

Meerdere diaspora
De gekozen benadering levert inzichten op in de keuzeprocessen van
remigrantenvrouwen en hun posities binnen en tussen culturen. Veel
remigrantenvrouwen leven als gevolg van hun (re)migratie in een ‘imagined culture’
(Ghorashi 2004) - in voorgestelde ruimten hinnen en tussen culturen, naties en
generaties. Hoewel een belangrijk deel van deze vrouwen zich uitgesproken Surinaams
voelt, voelen ze zich ook bijna allemaal sterk verwant met Nederland. Deze duale
verbondenheid is voor deze vrouwen bijna voorwaarde om in de fragmenten van hun
levensverhalen meerdere referentiekaders, tegenstellingen en samenhangen te
ontdekken. Voorts is aan de orde gekomen dat duale verbondenheid zowel betrekking
heeft op heden als verleden. Hoewel deze groep remigrantenvrouwen vaak pas na
decennia terugkeert naar Suriname, re-creëren ze diaspora. De voornaamste bronnen
daarvoor zijn indringende ervaringen en een grondige kennis van de cultuur van het
gast- en herkomsrland, jeugdherinneringen en gegeneraliseerde levenservaringen.
Surinaamse remigrantenvrouwen re-creëren diaspora omdat het mogelijkheden
biedt om in culturele overeenkomsten en verschillen te denken. Verder kunnen nieuwe
posities worden gekozen en nieuwe grenzen gemarkeerd. Afro-Surinaamse
remigrantenvrouwen willen zich met andere woorden onderscheiden van zowel
Afro-Surinaamse vrouwen als de Surinaamse cultuur - vaak als gevolg van hun
langdurige aan- en afwezigheid. Met het re-creëren van diaspora definiëren ze nieuwe
identiteiten waarin gelijktijdig culturele overeenkomsten en verschillen bestaan. Door
in de levensverhalen ondermeer ervaringen uit Nederland te gebruiken voor de
Surinaamse context worden sociaal-culturele banden aangehaald en tevens afstanden
geschapen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als Cornelly het verschil uitlegt tussen
het betalen van een etentje in Nederland en Suriname. Gelijktijdig ontbreken er echter
zichtbare verschillen tussen Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen en
niet-remigrantenvrouwen, hetgeen juist een band schept.
De gere-creëerde ruimten tussen overeenkomsten en verschillen zijn imaginair:
het zijn veilige plekken tussen bekende gebieden die het anders-zijn zowel in- als
uitsluiten. Bovendien verbinden deze vaak gedeterritorialiseerde ruimten het heden
met het verleden. Ze ontstaan op de grenzen waar remigrantenvrouwen het
geconstrueerde verleden integreren in het heden. Hiervan is bij voorbeeld sprake
wanneer Cor-
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nelly een Nederlandse lessituatie uit de jaren zeventig gebruikt om de voordelen van
een kleine machtsafstand tussen ouders en kinderen in Suriname te bepleiten.
Remigrantenvrouwen identificeren zich met deze nieuwe verbindingen en voelen
zich ondertussen Afro-Surinaamse. Deze verbindingen schetsen mer andere woorden
de contouren van een ‘nieuw thuis’, waarin het denken in overeenkomsten en
verschillen, plaatsen van vestiging en herkomst, verleden en heden overstegen wordt.

Afstand zonder afscheid
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen gebruiken in levensverhalen transnationale
elementen en re-creëren daarmee diaspora: het selecteren van beelden uit het eigen
verleden en die verweven met gangbare praktijken. Het gebruik van deze elementen
veronderstelt een grondige kennis van de cultuur van het land van herkomst als die
van het gastland. Na remigratie plaatsen ze meestal kanttekeningen bij de cultuur
van het herkomstland en kiezen ze voor tussenposities. Het gebruik van transnationale
elementen wijst hierop en levert inzichten hoe complexe noties als ‘identiteit’ en
‘thuis’ opnieuw geconstrueerd worden.
In dit artikel is aandacht besteed aan de wijze waarop Afro-Surinaamse
remigrantenvrouwen in hun levensverhalen met behulp van transnationale elementen
Surinaamse opvoedingspraktijken en Nederlandse uitgaanspraktijken ‘herwaarderen’.
Door selectieve beelden uit heden en verleden te verbinden aan praktijken in
Nederland en Suriname worden diaspora gere-creëerd tussen de samenlevingen
waarin is geleefd. Deze diaspora zijn relationeel omdat ze samenlevingen verbinden,
voorts zijn ze imaginair omdat ze onder meer gebaseerd zijn op veronderstelde
dominante praktijken. Diaspora leveren remigrantenvrouwen ‘tussenruimten’ om
hun cultuur te heroverwegen zonder afstand te nemen. Bovendien laten ze
tegenstrijdigheden toe: remigrantenvrouwen voelen zich in Suriname gelijktijdig
aangepast en buitengesloten. ‘Afstand zonder afscheid’ lijkt daarmee een belangrijk
motief voor deze groep vrouwen diaspora te re-creeëen.
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Fabiola Jara & Zaïre van Arkel
Kosmologie in een kist (II)
Beeldverslag
In Oso van oktober 2006 (jrg. 25, nr. 2, pp. 6-26) publiceerden Fabiola Jara en Zaïre
van Arkel het artikel ‘Kosmologie in een kist; Verslag van een etnografische
ontmoeting een eeuw na dato’ over een in Leiden gevonden verzameling etnografisch
materiaal van de gebroeders Frits en Arthur Penard. Door een technische fout werden
de illustraties die daarbij hoorden niet afgedrukt. Oso biedt de beide auteurs en de
lezers daarvoor zijn excuses aan. Hieronder worden de illustraties alsnog afgedrukt.
De nummering volgt die zoals aangebracht door de gebroeders Penard in het
etnografisch materiaal, dat in het Oso-artikel wordt besproken. Na de titel in het
Kaliña, volgt telkens de Engelstalige toelichting die in de originele aantekeningen
door de gebroeders Penard wordt gegeven.

D 5 Alawali-mere
‘figure symbol of the heavenly color stream, denotes the water of life’
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D 1 Silitio-ioimiomipio-mere & D 2 Silitio-emali-mere
‘figure symbol of a star changing its hide like a boa’ & D 2 ‘figure symbol of the road of stars to the
heavenly alawali stream’

D 15 Tamusi-aute-mere
‘figure symbol of Gods house where he sits with his six companions called Autewela’
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D 14 Tukusipan-mere
‘figure symbol of the round hut’

D 17 Awaluwape-wenapombo-mere
‘figure symbol of the track on the road followed by the Lord of Jaguars’
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D 6 Woto-jumu-mere & D 7 Epuimiapo-mere
‘figure symbol of the great singing fish. Whom at the commencement of the world was transformed
into a mountain by the tree spirit’ & D 7: ‘figure symbol of the fish growing or rather the water camps
of fishes denoted as patonena’

D 16 Tamusi-emali-mere
‘Figure symbol of Gods road’
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Aart G. Broek, Jan J. Wijenberg & Dick C.B. den Haas
Waartoe wij in het Koninkrijk zijn
Essay
Had Nederland maar half de gedrevenheid waarmee het moederland de voormalige
kolonie Suriname buiten het Koninkrijk wist te plaatsen! Wij verlangen naar die
bevlogenheid. Nu wensen wij die politieke bezieling echter om de Antillen en Aruba
hun gemankeerde autonomie uit handen te knikkeren en om de eilanden een
volwaardige plaats binnen Nederland te geven.
Aanvankelijk in de loop van 2007, zo wilden afspraken op het hoogste niveau,
vallen de Nederlandse Antillen uiteen en houden op te bestaan. Op hetzelfde niveau
werd inmiddels besloten die streefdatum te verplaatsen naar 2008. Noord-Holland
toonde zich bereid om als provinciale overheid te fungeren voor de drie (qua
inwonertal) kleinste eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius. In de week voor kerst
van het afgelopen jaar legde het college van Gedeputeerde Staten van die provincie
een voorstel met die strekking voor aan de minister van Koninkrijksrelaties, Atzo
Nicolaï. Twee maanden eerder, op 11 oktober om precies te zijn, had Nicolaï een
akkoord met de ‘kleine drie’ bereikt. Deze eilanden - in de wandelgangen K3 genoemd
- zouden binnen het Nederlands staatsbestel een positie als openbaar lichaam
verkrijgen, die sterk vergelijkbaar is met die van een Nederlandse gemeente.
In het akkoord wordt met geen woord gerept over een provinciale bestuurslaag.
Daar tal van zaken nog detaillering behoeven, is een handreiking als die van de
provincie Noord-Holland echter wel te verdedigen. In het staatsbestel van Nederland
valt een gemeente tenslotte binnen een provincie. Het callege zelf voert verder aan:
Naar onze overtuiging hebben wij als Noord-Holland de drie eilanden
belangrijke zaken te bieden als samenwerking, expertise om problemen
op te lossen, investeringen op bepaalde beleidsterreinen en, uiteraard, de
degelijke bestuurlijke capaciteit van de provincie. [...] De financiële positie
van onze provincie is goed en wij hebben een uitstekende reputatie als het
gaat om het uitoefenen van financieel toezicht op de financiën van onze
gemeenten.
Of deze argumenten de doorslag zouden moeren geven om de voorkeur voor
Noord-Holland uit te spreken boven de andere twaalf provincies óf boven een nieuw
te vormen provincie van de eilanden, valt te bezien. Zo liet een bewoner van Bonaire
per ingezonden brief aan het Antilliaanse
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dagblad Amigoe (21 december 2006) weten, dat wat hem betrof, het de provincie
Friesland diende te worden. Die provincie kende al eilandelijke gemeentes (onder
meer Ameland, Vlieland, Terschelling) en ‘bovendien heeft Friesland hetzelfde
gezonde wantrouwen jegens Den Haag als de K3 jegens Willemstad.’ Hoe het ook
zij, in ons sraatsbestel valt een gemeente inderdaad binnen een provincie. Die
provincies vormen tezamen één van de drie Landen in het Koninkrijk der Nederlanden.
De huidige berrekkingen binnen het Koninkrijk worden geregeld in het ruim vijftig
jaar oude Statuut. Dit garandeert autonomie voor de Landen de Nederlandse Antillen
(Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius) en Aruba. Het derde land
binnen het Koninkrijk is Nederland, dat provincies en gemeentes kent. Het is nog
steeds hetzelfde Statuut waarbinnen ooit ook Suriname functioneerde alvorens er
zich aan te onttrekken door onafhankelijk te worden.
De K3 treden uit de bestaande constellatie en schuiven richting Nederland. Curaçao
en St. Maarten hebben eveneens verlangens buiten de staatkundige structuur van het
Land van de Nederlandse Antillen liggen. Op donderdag 2 november 2006 klonk in
Den Haag in de moedertaal van de bewoners van het grootste eiland een luid ‘biba
Kòrsou’, lang leve Curaçao! Het eiland zou in 2007 als autonoom Land binnen het
Koninkrijk der Nederlanden de toekomst instappen. De onderhandelingen die dit
bewerkstelligden, leverden nóg een land op: St. Maarten. De delegatieleden van dit
eiland waren niet minder enthousiast. Trots werd verkondigd dat de criticasters van
autonomie gelogenstraft waren. Op het eiland werd opgeroepen ‘to give the St.
Maarten delegation a heroes' welcome home from Holland.’ Wie dit nog niet had
gedaan, werd gemaand om de vlag van St. Maarten te kopen, opdat uitbundig gevlagd
zou kunnen worden.
Bij terugkomst op het Bovenwindse eiland was de ontvangst geen eensgezinde
loftuiting. De oppositie ontving de delegatie op de luchthaven tijdens een
persconferentie met een onverwacht felle uithaal. Het gebruik van de term ‘Land’
werd weggezet als ‘a crude hoax’ (onsmakelijke grap). Het slotakkoord zou echter
toch worden goedgekeurd door het eilandelijke bestuur van St. Maarren.
Hoe anders verliep dit op Curaçao. Op dat eiland verwoordde de populaire
zanger-musicus Oswin Chin Behelia bij aankomst al de kritische sentimenten direct
met een nieuw lied waarin de regels: Direkshon ku nos ke bai,/ No t'esun di Nikolaï
(De weg die wij willen inslaan,/ is niet die van Nikolaï). Hij bleek een goede
barometer te zijn. Toen enkele weken later het slotakkoord ter goedkeuring werd
voorgelegd aan de Eilandsraad van Curaçao had een meerderheid er geen goed woord
meer voor over. De sociaal-democratische PAR en de christen-democratische PNP
werden door enkele coalitiepartners demonstratief in de steek gelaten. PAR en PNP
vormden nog slechts een minderheid die met verve
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het akkoord verdedigde. In de overtuiging dat er meer geld en veel meer bestuurlijke
vrijheid te halen is bij Nederland, werden de verantwoordelijke bestuurders van de
Antillen - onder leiding van premier Emily de Jongh-Elhage (PAR) - teruggestuurd
naar de onderhandelingstafel.
In een brief aan de Tweede Kamer, gedateerd op 5 december, liet minister Nicolaï
vervolgens weten absoluut niet van plan te zijn om het akkoord open te breken. ‘Door
de afwijzing van het akkoord,’ zo schreef Nicolaï ferm, ‘heeft Curaçao zich buiten
het staatkundige proces geplaatst. De overige vier eilanden van de Nederlandse
Antillen mogen echter niet de dupe worden van de afwijzing. Ik zal daarom zowel
met de drie kleinste eilanden als met Sint Maarten doorgaan op de ingeslagen weg.’
Op die weg lag de Nederlandse intentie om de grote schuldenlast van de eilanden
(ca. 2,3 miljard euro) te saneren. ‘Door de afwijzing van het akkoord door Curaçao,’
zo liet Nicolaï gedecideerd weten, ‘kan geen sprake meer zijn van schuldsanering
van de schulden van [de Nederlandse Antillen] (die grotendeels worden toegerekend
aan Curaçao) en van Curaçao.’
De zich coöperatief opstellende eilanden zullen worden geholpen, terwijl het eiland
dat dit het hardst nodig heeft, Curaçao, nog meer lasten zal krijgen toegeschoven
door zich af te keren van het slotakkoord. De overheidsfinanciën van Curaçao kunnen
zodoende alleen nog maar verder verslechteren. Dit kan leiden tot het instellen van
financieel toezicht door het Koninkrijk (feitelijk Nederland), aangezien de
‘waarborgtaak’ waarvan in het Statuut sprake is, dit vereist. Dit klinkt dreigender
dan het is, daar ook wanneer er wél wordt ingestemd met het akkoord er óók financieel
toezicht komt. Het akkoord behelst namelijk dat ‘vrijwillig financieel toezicht’ zal
worden ingesteld bij het Land de Nederlandse Antillen, St. Maarten, Bonaire, Sint
Eustatius, Saba en, dat spreekt, Curaçao. Het was een van de consequenties van het
slotakkoord waarop het laatstgenoemde eiland niet zat te wachten: vrijwillig of niet,
het eiland wil helemaal geen toezicht maar wil uitsluitend autonomie.
De huidige vorm van autonomie zorgt overigens voor voortdurende onduidelijkheid
over de eigen verantwoordelijkheid van ieder van de (ei)landen. Hulp door Nederland
wordt, met recht, gezien als een ‘gunst’. Uiteenlopende vormen van ingrijpen door
Nederland worden geassocieerd met of gekoppeld aan ‘koloniaal handelen’. Voor
de eilanden is dikwijls niet duidelijk wat geëist mag worden. Zo is de huidige
financiële steun - ca. 100 miljoen euro per jaar - een gunst, daar het Statuut niet
voorziet in concrete afspraken over hulpverlening. Het betreft echter wel een gunst
waar jaarlijks op wordt gerekend als op de passaatwind over de Benedenwindse
eilanden.
De afgelopen 25 jaar kwam bij de hulp die kwam aanwaaien gemiddeld nog eens
100 miljoen euro aan extra bijstand! Want laten we wel zijn, onder het toeziend oog
van Nederland is de afgelopen tweeënhalve decennia die enorme schuld opgebouwd
die Nederland nu grotendeels vour zijn
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rekening neemt. Met zo'n geschiedenis van schichtige inschikkelijkheid en angsthazige
conflictmijding aan Nederlandse zijde is enig Curaçaos vertrouwen in een grotere
buit dus wel op z'n plaats. Al polderend werd steeds weer onderhandeld en kwam
een tijdelijke oplossing tot stand, die onder meer de toenemende schuldenlast met
zich meebracht.
Met name sinds de onathankelijkheid van Suriname heeft Nederland met de Antillen
en Aruba een geschiedenis van pappen en nathouden opgebouwd. Strikt genomen is
het slotakkoord hiervan ook weer een prachtig voorbeeld door voor de eilanden iets
als ‘bestuur op maat’ te bedenken. Bonaire, St. Eustatius en Saba worden bijzondere
gemeentes. De K3 worden wel gemeentes, maar ze blijven in het veld van onder
meer de rechtshandhaving meedraaien met Curaçao en St. Maarten. Mocht, zoals
Noord-Holland aanbood, een Nederlandse provincie onderdak bieden aan de K3,
dan krijgt ze er toch wel in enkele opzichten bizarre gemeentes bij. Curaçao en St.
Maarten bedoelen autonoom te worden, maar toch net even anders en vooral minder
autonoom dan Aruba. Voor de nieuwe Landen komen de rechtspleging en
rechtshandhaving, het openbaar bestuur in het algemeen en het financiële beheer in
het bijzonder, onder controle of onder meer of minder directe aansturing van
Nederland te liggen. Ook al hebben de eilanden de nodige eigen verantwoordelijkheid,
de betrokkenheid van Nederland is evident en is meer dan eens schrander verpakt.
Een Nederlandse gemeente is beter af, daar de betrokkenheid van het Rijk met de
gemeentelijke bestuurlijke entiteit nauwkeurig is vastgelegd en een gemeente
zodoende evenzo nauwkeurig weet wat naast de plichten vooral ook de rechten zijn,
waaronder rechten op financiële en personele ondersteuning. Wil je binnen het
Koninkrijk blijven en geen koloniale gunstverhoudingen maar volwaardig meedraaien,
dan moet je als eiland een integraal onderdeel van Nederland worden - een echte
gemeente dus. Of je wordt onafhankelijk en treedt als Suriname de eigen toekomst
tegemoet. Alles tussen die twee opties zorgt voor drijfzand.
Het laatste kwartaal van 2006 zag een opeenhoping van carnavaleske vertoningen
voorbijtrekken, daar het zo veel mogelijk respecteren van ‘autonomie’ steeds weer
centraal blijkt te staan. In 2007 en 2008 zal daarin geen verandering blijken te komen
zolang de hamvraag niet wordt beantwoord: ‘Waartoe zijn wij in het Koninkrijk?’
Een bestaande of een nieuwe staatkundige structuur zou geen doel op zich moeten
zijn. Die structuur zou uitsluitend een middel moeten zijn om specifieke doelen te
realiseren. Tot die doelen behoort in ieder geval het volgende tweespan, waarmee
een antwoord op de vraag naar voren komt. Het eerste: de ongedifferentieerde
handhaving van het Nederlanderschap voor alle burgers van het Koninkrijk. Dit
ongedeeld Nederlanderschap onderschrijft onze staatkundige eenheid en
verbondenheid. Het rweede, onverbrekelijk samenhangend met het eerste: wees
helder in het accepteren in het gehele Koninkrijk van de norm voor het niveau
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van maatschappelijk welzijn en welvaren, waarander uiteenlopende velden vallen
als de rechrshandhaving, openbare financiën, onderwijs en gezondheidszorg. Dit zou
de westerse norm dienen te zijn en niet die van de onafhankelijke eilanden in het
Caraïbisch gebied.
Hoe bizar dit ook mag klinken, tot nu toe is het accepteren van die westerse, norm
binnen het Koninkrijk nooit uitgesproken. Integendeel, tot nu toe dient de
‘Caraïbischse context’ als referentiepunt - en bij onafhankelijke landen als Haïti en
Dominica steken de eilanden altijd gunstig af! Tegelijk staat het buiten kijf dat het
op het microniveau van de eilanden ontbreekt aan de capaciteit om die westerse
normen voor voorzieningen zelfstandig te realiseren en te onderhouden.
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat autonomie de twee doelen zal weten
te realiseren. Integendeel, de autonomiegeschiedenis van de afgelopen decennia zet
de realisatie ervan steeds verder weg. Al diegenen die zich vanaf de eilanden in
Nederland hebben gevestigd - en dat is ongeveer de helft van alle Antillianen - kozen
reeds voor integratie in het grotere geheel, Nederland, en voor het daarbij horende
welzijns- en welvaartsniveau. De K3 volgen schoorvoetend maar doelgericht. De
andere eilanden hebben zich tijdelijk geparkeerd op een tussenstation, maar - indien
niet voor onafhankelijkheid wordt gekozen - het spoor kent slechts één
eindbestemming: imegratie.
Nederland is echter bovenal de entiteit die eindelijk eens zou moeten kiezen voor
de optie van integratie. Waar Nederland decennia terug nog precies wist wat er op
de lange termijn diende te gebeuren met de laatste resten tropisch Nederland, is nu
een zielloze leegte waarneembaar. Suriname heeft mede aan die toenmalige bezieling
zijn onafhankelijkheid te danken. Nu hebben de Antillen en Aruha mede aan die
zielloze betrokkenheid hun dronken gezwalk te danken.
Nederland heeft vooralsnog geen langetermijnvisie en danst als een King of
Carnival mee in de optocht die een lange reeks potsierlijk versierde bestuurswagens
en niet minder potsierlijk dansende bestuurders met zich meebrengt. Er dreigt van
alles en nog wat op ons af te komen aan gouverneurs, premiers, ministerraden,
parlementen, gevolmachtigde ministers, quasi-burgemeesters, quasi-gemeenteraden,
kantoren en staven van de verschillende geledingen van het Nederlandse ministerie
van Justitie die de ‘op maar te snijden’ wetgeving en de rechtshandhaving moeten
verzorgen voor zes eilanden, voor Landen die geen Landen zijn, voor gemeentes die
af en toe geen gemeentes zijn en zowel bij Curaçao als bij Noord-Holland (of
Friesland) horen, maar ook een beetje hij elkaar en bij Nederland en het Koninkrijk
en misschien ook in Europa maar soms ook in de Cariben en Ladills Amerika liggen...
Geen van de betrokken actoren zal menen dat de beoogde bestuursconstructies zo überhaupt al in de praktijk te realiseren - zullen leiden tot slagvaardiger
besluitvorming en efficiënter samenwerken ten behoeve
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van een levensvatbaarder sociaal, financieel en bestuurlijk eilandelijk samenleven.
Laat er dan een eind komen aan de carnavalsoptocht. Maak ruimte voor de
schoonmaakploegen. En... zullen we het dan maar op Zeeland houden? Was het niet
vanuit een havenstad in deze provincie dat de schepen vertrokken, honderden jaar
geleden, die de eilanden uiteindelijk bij elkaar bracht en bij Nederland?

Aantekening van de redactie
Het in dit essay neergelegd gedachtegoed hebben de auteurs breder uitgewerkt in de
volgende publicaties:
Broek, Aart G. (red.), 2005
Antillen/Aruba; uit de gunst [speciaal nummer gewijd aan de (staatkundige)
toekonist van de Antillen en Aruba van:] Christen Democratische Verkenningen.
Broek, Aart G., 2005
‘Ter introductie,’ in: ‘Antillen/Aruba; uit de gunst,’ Christen Democratische
Verkenningen, pp. 7-13.
Broek, Aart G., 2005
‘Voorbij schuld en schaamte; Naar een grenzeloos Koninkrijk,’ in:
‘Antiilen/Aruba: uit de gunst,’ Christen Democratische Verkenningen, pp. 20-33.
Broek, Aart G. & Jan J. Wijenberg, 2005
‘Het roer moer om; Naar ongedeeld Nederlanderschap voor Antillianen en
Arubanen.’ Civis Mundi 44 (4): 178-186.
Broek, Aart G. & Jan J. Wijenberg, 2005
‘Naar een grenzeloos Koninkrijk; Ongedeeld Nederlanderschap voor Antillianen
en Arubanen.’ Bestuurswetenschappen 59 (5): 453-457.
Broek, Aart G. & Jan J. Wijenberg, 2006
‘Naar een grenzeloos Koninkrijk; Ongededd Nederlanderschap voor Antillianen
en Arubanen (2).’ Bestuurswetenschappen 60 (2006) 1: 63-66. Reactie op Hans
de Waal, ‘Bedenkingen bij de volledige inregratie van de Antillen en Aruba,’
Bestuurswetenschappen 59 (2005) 6: 551-555.
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Recensies
Twan van den Brand, De Strafkolonie; Een Nederlands concentratiekamp
in Suriname 1942-1946. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2006. 191 p., ISBN
90 5018 8087, prijs € 18,50.

De Strafkolonie van Twan van den Brand, journalist bij het Brabants Dagblad,
handelt over de lotgevallen van 146 politieke geïnterneerden uit Nederlands-Indië
die op verdenking van NSB-sympathieën in augustus 1942 naar Suriname waren
overgebracht. Zij werden tot juli 1946 geïnterneerd op de voormalige plantage
Jodensavanne. Den studie is gebaseerd op gesprekken met vier van de laatste
overlevenden aangevuld met getuigenissen van een aantal oud-hewakers en
verschalende familieleden van overleclen geïnterneerden. Centraal in dit boek staan
hun herinneringen aan hun arrestatie, de gevangenschap in Nederlands-Indië, hun
verscheping naar Suriname, hun internering op Jodensavanne en hun terugkeer naar
bevrijd Nederland.
De NSB was in Nederlands-Indië, evenals in Nederland, een legale partij. Er gold
voor militairen en ambtenaren geen verbod op het lidmaatschap. Die situatie
veranderde na de Duitse bezetting van Nederland in mei 1940. In Nederlands-Indië
werden NSB-ers, oud-leden of mensen van wie verondersteld werd dat ze de beweging
ondersteunden, opgepakt en geïnterneerd. De auteur verhaaIt over de willekeur hij
de arrestatie van de vermeende NSB-ers. Menigeen maakte in de chaos van mei-juni
1940 van de gelegenheid gebruik om met een vervelende buurman, een concurrent
d'amour of een politieke tegenstander af te rekenen.
In januari 1942 werden vanwege de groter wordende dreiging van een Japanse
aanvat uit de groep van 500 geïnterneerden 146 ‘onverzoenlijken’ per boot
overgebracht naar Suriname zonder dat zij op de hoogte waren gebracht van de
bestemming.
Mishandeling, vernedering en pesterijen door Nederlandse mariniers die hen
beschouwden als landverraders, waren aan de orde van de dag. Van hun Surinaamse
bewakers kregen de geïnterneerden daarentegen begrip en mededogen, zodat de hel
wat draaglijker werd.
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Begin novernber 1942 ondernamen vier geïnterneerden (Raedt van Oldenbarnevelt,
Van Poelje, Kraak en Stulemeyer) een ontsnappingspoging nadat zij eerder enkele
weken streng arrest hadden gekregen. Aanleiding was hun weigering op last van de
commandant oude Joodse graven open te breken en te zoeken naar juwelen die met
de Joodse overledenen aan de aarde zouden zijn toevertrouwd. De ontsnapping van
de vier liep uit op een fiasco en zij werden na hun gevangenneming op 6 november
overgebracht naar de militaire gevangenis Fort Zeelandia in Paramaribo. Hier
‘maakten zij kennis’ met de territoriaal commandant van Suriname, kolonel Meyer,
vöör de oorlog KNIL-officier in Nederlands-Indië. Onder de gevangenen in
Jodensavanne waren enkele voormalig dienstmakkers van de kolonel die wisten dat
hij in Nederlands-Indië donateur van de Indische NSB was geweest, zo ook Raedt
van Oldenbarnevelt. Verbazing viel hun ten deel toen ze hoorden dat hun vroegere
kameraad de nieuwe territoriaal commandant van Suriname was geworden. De dag
na hun aankomst in het Fort werd bekend dat twee geïnterneerden, Raedt van
Oldenbarnevelt en Van Poelje, in de nacht van 6 op 7 november bij een vluchtpoging
waren neergeschoten. Eerstgenoemde overleed ter plekke en Van Poelje overleed
later nog dezelfde nacht in het ziekenhuis. Achteraf bleck dat beiden nog geboeid
waren toen ze werden neergeschoten. Kraak en Stulemeyer ontsprongen de dans
dankzij de interventie van de directeur vais de gevangenis die na het huren van de
schoten kwam aangerend en schreeuwde: ‘Laat dat, dit is platte moord.’ Of het
vermeende NSB-verleden van koloriel Meyer een rol heeft gespeeld bij de brute
moord blijft ook na lezing van dit boek een open vraag. De vrijheid kwam voor deze
groep pas op 15 juli 1946, ruim een jaar na de bevrijding van Nederland. Acht van
de 146 geïnterneerden hadden het kamp niet overleefd.
Ondertussen begon de waarnemend procureur-generaal in Suriname in augustus
1949 met een onderzoek naar de moorden in Fort Zeelandia. Hij meldde dat er sprake
was geweest van een apert misdrijf tegen twee weedoze geboeide gevangenen. Het
rapport van de procureur-generaal werd opgeborgen in de geheime archieven van
het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Pas met bemoeienis van de advocaat
Besier met ‘de zaak-Joden Savanne’ sinds het begin van de jaren vijftig raakten
verschillende ministeries bij deze affaire betrokken. Enkele geïnterneerden kregen
een schadeloosstelling en de overige konden een verklaring krijgen waarin stond dat
zij gedurende de oorlog ten onrechte waren opgepakt en dat er van staatsgevaarlijke
activiteiten niets was gebleken. Tot een onderzoek kwam h.et echter niet. Vervolging
was volgens de Nederlandse autoriteiten een onhaalbare zaak omdat de
verantwoordelijke kolonel zich in 1949 in de Verenigde Staren had gevestigd waar
hij inmiddels Amerikaans staatsburger was geworden. Wellicht dat de achtergrond
van de persoon van kolonel Meyer een rol heeft gespeeld bij de opstelling van
Nederland. Hij speelde namelijk een belangrijke
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rol tijdens de ‘potitionele acties’. Voor zijn bewezen moed kreeg hij een hoge militaire
onderscheiding (Militaire Willemsorde) en hij bracht het ook nog tot generaal-majoor.
Een militair met dat verleden voor het gerecht dagen in die naoorlogse jaren was
voor de Nederlandse regering waarschijniijk een brug te ver.
Eind 1994 zou Besier deze kwestie nogmaals onder de aandacht van de minister
van Defensie brengen. Hierop kreeg hij van de minister te horen dat de Nederlandse
regering de internering en de moord op twee geïnterneerden ten zeerste betreurde.
Volgens Besier had hij met deze verklaring het ‘uiterst mogelijke’ en ‘genoegdoening’
bereikt.
De auteur constateert dat 37 van de 146 Indische NSB-ers geen lid van de partij
zijn geweest en dat bij de geïnterneerden van landverraad geen sprake was. In de
ondertitel spreekt de auteur weliswaar van een concentratiekamp, maar aan het slot
nuanceert hij deze kwalificatie. Het concentratiekamp op Jodensavanne moet niet
worden vergeleken met een Duits vernietigingskamp. Daarmee vergeleken was
Jodensavanne voor de geïnterneerden ‘een hemel’.
Veel van wat Twan van den Brand in zijn boek schrijft, is al bekend vanwege een
aantal eerdere publicaties over de internering op Jodensavanne. Anthony van Kampen
schreef een biografie over het leven van de geïnterneerde arts Schoonheyt (Een
kwestie van macht, 1975), J.E. Stulemeyer stelde zijn ervaringen te boek
(Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946, 1978) en de
bemoeienis van de advocaat Besier met ‘de zaak-Joden Savanne’ leidde eveneens
tot een pubticatie (De Groene Hel, 1994). Voor hen die echter niet bekend zijn met
deze eerdere publicaties is De Strafkolonie een overzichtelijke studie over het lot
van de geïnterneerden op Jodensavanne met daarbij heel veel aandacht voor de
context en dat in een prettige en leesbare stijl.
Hans Ramsoedh

Helga de Valk, Pathways into adulthood; A comparative study on family
hfe transitions among migrant and Dutch youth. Amsterdam: Thela Thesis,
2006. 181 p., ISBN 90 361 0049 6.
Pathways into adulthood is een dissertatie waarop Helga de Valk in september 2006
aan de Universiteit Utrecht promoveerde. ln deze kwantitatieve studie staan
opvattingen en gedrag van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en
autochtone jongeren over de transitie van jeugd naar volwassenheid centraal. De
auteur richt zich daarbij in het bijzonder op vier demografische transities in het
domein van relatie- en gezinsvorming: voorkeuren voor ongehuwd samenwonen en
trouwen, voorkeuren voor taakverdeling, voorkeuren wat betreft timing van tran-
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sities en ten slotte patronen van uit-huis-gaan. Tevens onderzoekt de auteur hoe en
in welke mate ouders van invloed zijn op de levenspaden van allochtone en autochtone
jongeren. Voor de kwantitatieve gegevens baseert Helga de Valk zich op data uit het
Nationaal Scholierenonderzoek (1992-1999), de allochtone steekproef van de
Netherlands Kinship Panel Study (2003) en de survey Sociale Positie en
Voorzieningengebruik Allochtonen (2002).

In het eerste hoofdstuk gaat de auteur in op theorieën over socialisatie in de familie
en daarop volgend op de drie verschilfende manieren van intergenerationele
overdracht: de overdacht van waarden, ouders als rolmodel voor hun kinderen en de
statusoverdracht van ouders naar hun kinderen. Dit hoofdstuk wordt gevolgd door
vier empirische hoofdstukken die steeds één aspect van de transitie naar volwassenheid
behandelen.
In het tweede hoofdstuk gaat het om voorkeuren van Turkse, Marokkaanse en
autochtone jongeren voor huwen en samenwonen. De resultaten wijzen uit dat Turkse
en Marokkaanse jongeren meer voelen voor een direct huwelijk dan autochtone
jongeren. De laatste groep geeft de voorkeur aan een periode van ongehuwd
samenwonen alvorens te trouwen. Voor Turkse en Marokkaanse jongeren geldt dat
wanneer zij zich sterk identificeren met de eigen etnische groep dit samenvalt met
een sterkere gerichtheid op het huwelijk dan wanneer zij zich met de Nederlandse
groep identificeren. Surinaamse en Antilliaanse jongeren blijven in dit hoofdstuk
buiten beschouwing.
De verdeling van betaald werk en huishoudelijke taken (taakverdelingspreferenties)
bij autochtone, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren komt in
hoofdstuk drie aan de orde. Bij Turkse jongeren is sprake van een traditionele
oriüntatie in vergelijking met autochtone jongeren, terwijl Marokkaanse, Surinaamse
en Antilliaanse jongeren een meer egalitaire taakverdelingspreferentie hebben dan
autochtone jongeren.
In hoofdstuk vier bespreekt de auteur de geprefereerde leeftijden voor uit-huis-gaan,
huwelijk en het krijgen van een eerste kind. Vergeleken met autochtone jongeren
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prefereren allochtone jongeren oudere leeftijden voor een vrouw om uit huis te gaan
en jongere leeftijden voor het huwelijk en het krijgen van een eerste kind. Ook onder
ouders worden deze verschillen aangetroffen.
De patronen van uit-huis-gaan worden in het laatste hoofdstuk behandeld. De
auteur constateert nauwelijks verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren
op dit punt. Jongeren met sterke familiebanden en ouders die een meer egalitaire
houding hebben ten aanzien van intergene-
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rationele- en sekserelaties hebben een grotere kans langer thuis te blijven wonen. Dit
geldt ook jongeren riet anders die laag zijn opgeleid.
Leidt deze studie tot nieuwe inzichten over opvattingen en gedrag van allochtone
en autochtone jongeren met betrekking tot de transitie van jeugd naar volwassenheid?
Binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek is de aandacht sterk gericht (geweest)
op de sociaal-economische positie en integratie van allochtonen. Hoewel deze studie
in een belangrijke omissie voorziet zijn de conclusies tamelijk voorspelbaar en
generaliserend. Dit vinden we terug in de drie belangrijkste eindoordelen van de
auteur. Haar eerste gevolgtrekking is dat het ouderlijk huis een duidelijke invloed
heeft op de voorkeuren van jongeren rond de vier demografische transities. Zowel
allochtone als autochtone jongeren proberen hun eigen preferenties met die van hun
ouders te verenigen. Als voorbeeld noemt de auteur dat jongeren met religieuze
ouders een sterkere voorkeur hebben voor traditionele patronen van relatie- en
gezinsvorming dan degenen met een niet-religieuze herkomst, een nauwelijks
verrassende conclusie lijkt mij. Een tweede conclusie van de auteur is dat zowel
allochtone als autochtone jongeren met sterke familiebanden traditioneler zijn op het
terrein van relatievorming en het verlaten van het ouderlijk huis. Haar derde conclusie
is dat het proces van intergenerationele overdracht in allochtone en autochtone
gezinnen in grote lijnen vergelijkbaar verloopt. Volgens de auteur is van een sterkere
of zwakkere intergenerationele overdracht in allochtone families geen sprake en valt
er geen duidelijke etnische scheidslijn te trekken tussen allochtone en autochtone
jongeren ten aanzien van hun preferenties en gedrag omtrent de vier demografische
transities. De grootste verschillen manifesteren zich alleen op het terrein van
relatievormingsvoorkeur en de timing van huwelijk en gezinsvorming. Een deel van
deze verschillen moet volgens de auteur eerder gezocht worden in de
sociaal-structurele positie van de familie dan in de culturele herkomst, een conclusie
waar nauwelijks iemand wakker van zal liggen.
De vier migrantengroepen worden niet consequent in de vier empirische
hoofdstukken besproken. Zo zijn in het tweede hoofdstuk waarin zij de preferenties
voor huwen en samenwonen bespreekt, Surinaamse en Antilliaanse jongeren niet
meegenomen. Hun absentie in dit deel van haar onderzoek wordt ook niet toegelicht.
Lezers van Oso die mogelijk vooral geïnteresseerd zullen zijn in de preferenties
van Surinaamse jongeren in het domein van relatie- en gezinsvorming, zullen in deze
studie weinig van hun gading vinden. De lezer mist bij de in deze studie beschreven
preferenties een nadere specificering naar sociale klasse en etnische verscheidenheid
binnen de Surinaamse groep. Het is algemeen bekend dat juist binnen deze twee
laatste categorieën de verschillen op het domein van relatie- en gezinsvorming heel
duidelijk merkbaar zijn.
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Een laatste opmerking nog over het gebruik van datasets bij dit soort onderzoeken.
In mijn optiek zeggen de door de auteur gebruikte datasets hooguit iets over de
opvattingen van jongeren op dat moment en niets over de vier demografische transities
in de praktijk. Longitudinale data, zoals door de auteur terecht ook geconstateerd,
en kwalitatief onderznek (interviews, observaties enzovoort) zijn nodig om verder
inzicht te geven in de transitie van jeugd naar volwassenheid.
Hans Ramsoedh

Gert Oostindie, De parels en de kroon; Het koningshuis en de koloniën.
Leiden/Amsterdam: KITLV Uitgeverij/De Bezige Bij, 2006. 191 p., ISBN
N 6718 2869, prijs € 19,90.

De parels en de kroon geeft een goed onderbouwde historische analyse van de relatie
van het Huis van Oranje-Nassau met de koloniën en hare inwoners ten tijde van de
Republiek en van de rol van het latere koninghuis. Tevens verrast de auteur ons met
zijn visie op het belang en de plaats van Oranje in de multiculturele samenleving van
het Koninkrijk der Nederlanden van vandaag.
Het boek is vlot geschreven en rijk geïllustreerd met zeldzame foto's, waarvan
sommigen niet eerder gepubliceerd zijn. Uit negen archieven werden 52 foto's waarvan 10 in kleur - geselecteerd, voorstellende belangrijke personages en
feestelijkheden die betrekking hebben op Oranje en het koninkrijk. Het omvangrijke
notenapparaat (31 pagina's) en de vele citaten uit originele documenten verlevendigen
het verhaal en zijn zeer illustratief. Indrukwekkend is de uitgebreide literatuurlijst
(ca. 150 titels, 11 pagina's) met bijzondere vermelding van het Koninklijk Huisarchief
te Den Haag, dat echter niet voor iedereen vrijelijk toegankelijk is.
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Het voorwoord en de veranrwoording aan het slot zijn de sleutel tot dit boek. In
het woord vooraf bespreekt de auteur de bijzondere relatie tussen de rijksgenoten
van ‘overzee’ met de Oranjes. De leden van het koningshuis zijn mer bemind, ondanks
het feit dat hun betrokkenheid met de rijksgenoten-overzee pas iets is van de
naoorlogse periode. Daarentegen verloopt de relatie tussen de politiek en politici van
het moederland en de inwoners van de koloniën vaak zeer moeizaam.
Als directe aanleiding tot het schrijven van dit boek noemt Oostindie een uitvoerig
gesprek in het jaar 2000 met prinses Máxima ter voorbereiding van haar eerste bezoek
aan de Antillen, waarbij de rol van het konings-
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huis en de koninkrijksrelaties aan de orde kwamen. Vervolgens kwam - bij de viering
van het zilveren jubileum van koningin Beatrix in 2005 - de plaats van de monarchie
in Nederland en de overzeese gebiedsdelen uitvoerig ter sprake. En tenslotte was
Oostindie, hoewel medeverantwoordelijk, niet tevreden over de wijze waarop de
betekenis van de monarchie voor de koninkrijksrelatie was belicht in het rapport van
het wetenschappelijk congres ter gelegenheid van dat regeringsjubileum.
Oostindie behandelt de voorgeschiedenis en de rol van de stadhouders van het
huis van Oranje-Nassau in het koloniale beleid. Gedurende twee eeuwen hielden de
stadhouders, op een enkele uitzondering na, zich niet intensief bezig met de koloniën
maar plukten er uiteraard wel de zoete vruchten van. Het koloniale beleid was
hoofdzakelijk het terrein van de burgerlijke machthebbers.
Na 1816 echter, met Nederland als koninkrijk, raakte de monarchie meer betrokken
bij het koloniale beleid. In het begin had de koning zelfs het exclusieve ‘opperbestuur’,
waar hij niet of nauwelijks gebruik van gemaakt heeft. Hoewel de macht van de
koning flink werd teruggedraaid met de grondwetswijziging in 1848, bleef het huis
van Oranje nauw betrokken bij het koloniale beleid en werd de koning steeds
belangrijker bij het verbeelden van de verbondenheid tussen Nederland en Oost- en
West-Indië. Het koningshuis won aan symbolische betekenis in de koninkrijksrelaties.
Zo wordt koning Willem III tot de dag van vandaag als bevrijder van de slaven in
de West vereerd en bezongen, terwijl hij feitelijk in 1863 slechts zijn handtekening
onder het emancipatiedocument plaatste. De Oranjeliefde werkt door bij de
postkoloniale immigranten in de multiculturele samenleving in Nederland. Bij velen
is nog steeds een grote verbondenheid met Oranje te bespeuren.
Oostindie stelt dat ‘de koninklijke symboliek’ steeds zeer belangrijk is geweest
voor wat hij noemt de ‘verbeelde gemeenschap’. De parels en de kroon is een
verkenning van dit terrein, toegesneden op die koloniën waar Nederland tot ver in
de twintigste eeuw min of meer heer en meester was. Nederlands-Indië, de gordel
van smaragd als kroonjuweel uit de Oost en de Caraïbische koloniën, Suriname en
de Nederlandse Antillen, als pareltjes in de kroon uit de West.
Hoewel de titel van het boek van Oostindie sterk doet denken aan het eerste deel
van het Raj Quartet van P. Scott: The jewel in the Crown (1966), ligt er een wereld
van verschil tussen beide boeken. Scott beschrijft slechts de laatste jaren van het
koloniale bewind van Engeland in India en het verlies van India, the Jewel in the
Crown van het Britse Imperium. Oostindie analyseert het proces van kolonisatie naar
dekolonisatie en de huidige relatie tussen de ‘parels’ en de ‘kroon’.
De ontstaansgeschiedenis van de koloniën in de Oost en de West, is mede bepalend
voor hun huidige relatie met Nederland en de monarchie meent Oostindie. In het
eilandenrijk Indonesië, ‘de Oost’, met de zeer diverse
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bevolkingssamenstelling, de speciale positie van de inheemse adel en de belangrijke
rol van het bestuur van de VOC is over het algemeen weinig overgebleven van het
Oranjegevoel. Slechts bij enkele bevolkingsgroepen als de Molukkers, bestaat nog
steeds een specifieke band met Oranje. Het verlies van het meest begeerde koloniale
bezit van Nederland, ‘de Oost’, liet in Nederland een veel grotere erfenis na dan in
Indonesië zelf.
De door Europa gecreëerde en herbevolkte koloniën in het Caraïbisch gebied
voelen echter nog steeds een stevige, warme band met het huis van Oranje, hoewel
Nederland die gebiedsdelen eigenlijk had willen afstoten. Aanvankelijk waren
koninklijke bezoeken aan de kolonie schaars. Tijdens een zo'n bezoek aan Suriname
van prins Hendrik, zoon van koning Willem I, op 5 juli 1835, beledigde de jonge
prins zijn gastheer, maar dit voorval werd ook toen al met de mantel der Oranjeliefde
toegedekt.
Het koningshuis blijkt door de eeuwen heen een bruikbaar symbool voor historische
lotsverbondenheid te zijn. De koningin is een samenbindende factor en vervult ook
een beschermende rol naar het volk toe, tenminste zoals het op de Antillen en Aruba
nog steeds wordt ervaren.
Twee hoofdthema's in de naoorlogse geschiedenis van het koninkrijk zijn de
dekolonisatie en de hiermee samenhangende migratie naar Nederland. Onderzoek
in 2000 wees uit dat vooral Nederlanders van overzeese oorsprong het Oranjegevoel
sterker ervaren dan hun autochtone landgenoten. Zo gaven postkoloniale migranten
in Nederland een nieuw accent aan de betekenis van Oranje in Nederland.
Het eerste exemplaar van De parels en de kroon werd aangeboden aan prinses
Máxima, niet alleen als beschermvronwe van het KITLV, maar ook als
gesprekspartner van Oostindie en niet te vergeten als migrante, ja als koninklijke
allochtoon ervaringsdeskundige. De openbare presentatie van het boek vond plaats
in de bibliotheek van het KITLV en was zeer druk bezocht. Aanwezig waren vogels
van diverse pluimage: monarchisten, royalty watchers, allochtonen uit de West en
uit de Oost en geïnteresseerde autochtonen.
De parels en de kroon is een aanrader. De auteur levert een waardevolle bijdrage
aan de dicussie over de niet onbelangrijke symbolische rol van het huis van Oranje
in de multiculturaliteit van ons koninkrijk.
Een correctie op p. 40, een foto van de onafhankelijkheidsviering op 25 november
1975 in Paramaribo. De tweede feestvierder van links is Olton van Genderen en niet
Emile Wijntuin.
Een correctie op pagina's 109 en 134: Jenny Mathurin moet zijn Jetty Mathurin.
Dorine E.G. van Hinte-Rustwijk
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M.A. Veira, De langstlevende echtgenoot; Een vergelijk van de positie van
de langstlevende echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de
langstlevende in het Caraïbisch en het Surinaams erfrecht. Nijmegen: Wolf
Legal Publisher (WLP), 2006. 209 p., ISBN 90 5850 1779.

Op woensdag 6 september 2006 promoveerde mr. Monique Veira, docent aan de
Adek-Universiteit van Suriname, aan de Universiteit van Amsterdam, op een
proefschrift over de langstlevende echtgenoot in het Surinaams erfrecht in vergelijking
met het Marron en Inheems (Caraïbisch) erfrecht. Het is mij overigens niet duidelijk
waarom de auteur spreekt van Caraïben en niet van Kaliña, zoals deze Inheemsen
zichzelf noemen. Door de titel van het proefschrift was ik aanvankelijk op het
verkeerde been gezet omdat ik dacht dat het ging om het erfrecht in het Caraïbisch
gebied.
Dit proefschrift verschijnt onder een gunstig gesternte. Niet eerder in de
geschiedenis zijn de Marrons en in mindere mate de Inheemsen zo intensief betrokken
bij een spectaculair emancipatieproces. Historici en sociologen zullen voor de
komende jaren hun handen vol hebben deze verschijnselen te interpreteren en te
voorzien van een theoretische inbedding. Hoe dan ook: kennis van de traditionele
culturele, juridische en maatschappelijke gebruiken van deze samenlevingen is
onontbeerlijk om niet uit koers en balans te geraken. Dit proefschrift past goed in
het juridische debat over de rechten, in het bijzonder de grondenrechten van de
Marrons en Inheemsen, waarover ook recent, in een proefschrift, is gepubliceerd.
Immers, ook (te) snelle emancipatieprocessen kunnen leiden tot ontwrichtingen
in de samenleving en vervreemding van individuen. Het proefschrift bestaat uit tien
hoofdstukken, op het eind hiervan voorzien van conclusies en aanbevelingen. Het
pièce de resistance wordt gevormd door de hoofdstukken 6 tot en met 10. De auteur
is heel systematisch tewerk gegaan. In het eerste hoofdstuk beschrijft ze haar
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probleemstellingen en methoden van onderzoek. Haar probleemstellingen zijn: het
beschrijven van de hoofdlijnen van het Marron en Caraïbisch huwelijksvermogenen erfrecht en het vergelijken van deze twee systemen met elkaar en met het
Surinaamse erfrecht.
Omdat er (nog) geen geschreven huwelijksvermogens- en erfrecht van de Marrons
en de Inheemsen bestaat, moest eerst door middel van empirisch onderzoek inzicht
worden verkregen in deze rechtsgebieden. Door middel van interviews met
ervaringsdeskundigen brengt zij deze rechtsgebieden in beeld. Dit deel van haar
proefschrift kan vernieuwend
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genoemd worden, omdat er nog geen expliciete kennis imstaat van deze
rechtsgebieden. Ze doorbreekt hiermee ook de tunnelvisie van juristen om zich te
beperken tot het geschreven recht en de jurisprudentie daarover. Hiermee zet zij het
recht van deze bevolkingsgroepen expliciet op de kaart, maar hiermee raken we ook
terstond een aantal gevoelige snaren in het juridische denken van Suriname. Hoe is
de verhouding tussen het gewoonterecht en het geschreven Surinaamse recht? Op
welke wijze en op welke plaatsen moeten de gewoonterechten van Marrons en
Inheemsen worden geëerbiedigd?
Op het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat de grondslag vormt van haar
vergelijkingen, kan enige kritiek worden uitgeoefend. Hoe zijn de
ervaringsdeskundigen geselecteerd? Zijn er geen tegengeluiden te horen? De auteur
laat zich over tegengeluiden niet expliciet uit.
In de hoofdstukken 3 tot en met 5 beschrijft de auteur de positie van de
langstlevende echtgenoot bij respectievelijk de Marrons, de Caraïben en in het
Surinaamse rechtsstelsel. Bij de Marrons leidt een huwelijk er niet toe dat er een
gemeenschappelijk vermogen tussen echtgenoten ontstaat. In het Marronerfrecht
wordt het beginsel van de matrilineaire afstamming gehanteerd, dat wil zeggen dat
de plaats van het individu in de afstammingslijn wordr bepaald aan de hand van de
positie van de moeder.
Opmerkelijk is dat de meeste culturen in Afrika een patrilineaire afstamming
kennen, met uitzondering van de Ashanti en de culturen in Ghana. De auteur had
mijns inziens ook een blik mogen werpen op de rechtssystemen in Afrika, om
zodoende na te gaan op welke wijze men daar omgaat met het recht van de
verschillende stammen in relatie tot het nationaal (Angelsaksisch) recht, maar wellicht
overvraag ik hiermee de auteur.
In het Marronstelsel wordt de autoriteitslijn via de man bepaald en de plaats in de
groep via de vrouw. Als de man met een vrouw trouwt, gaan ze niet tot elkaars
afstammingsgroep behoren. Het gezag van de moedersbroer gaat boven dat van de
vader. Het gezag over het kind berust in een matrilineair rechtstelsel in laatste instantie
dus niet bij de vader.
Met betrekking tot nalatenschappen is het opmerkelijk dat bij het overlijden de
verplichtingen om een goed te leveren of het recht om te vorderen komen te vervallen.
In het Surinaams (erf)recht is dat namelijk niet het geval. Rechten en plichten van
de erflater gaan over op de erfgenamen. Nalatenschappen die betrekking hebben op
de grond leveren probremen op, omdat er geen zakelijke titel op grond bestaat. Een
persoon is medegerechtigde op de grond, maar heeft zelf geen zakelijke titel. De
afwikkeling van de nalatenschap geschiedt in eerste instantie door de oudste broer
van de erflater. De auteur geeft met veel sprekende voorbeelden weer hoe het erfrecht
in het Marronrechtstelsel werkt.
De langstlevende Marronechtgenoot treedt traditioneel niet op als erfgenaam in
de nalatenschap van de eerst srervende. Omdat de Marronvrouw en de Marronman
vaak niet samenwonen is er zelden meningsverschil
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over de vraag wie eigenaar is van de goederen. Als de man de vrouw na het huwelijk
had meegenomen naar zijn dorp, vervallen na de dood van haar man, haar
gebruiksrechten op de grond waar de hut staat en de grond waarop landbouw werd
uitgeoefend.
De vermogensrechtelijke positie van de Marronman neemt niet toe als gevolg van
het huwelijk of als gevolg van het overlijden van de echtgenote. Door het huwelijk
ontstaat er bij de Caraïben geen gemeenschap van goederen, ieder bestuurt de
goederen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Het overlijden van de echtgenoot
heeft over het algemeen geen noemenswaardige vermogensrechtelijke gevolgen voor
de langstlevende echtgenoot. Het Caraïbisch huwelijk doet ook geen gemeenschap
van goederen ontstaan. De vermogensrechtelijke positie van de langstlevende
Caraïbische echtgenoot wordt noch door het huwelijk noch door overlijden beïnvloed.
Het Surinaamse erf- en huwelijksvermogensrecht zijn op grond van het
concordantiebeginsel (tot 1975) voornamelijk van Nederlandse oorsprong. Het
Surinaamse huwelijksvermogensrecht regelt de rechten en plichten van de
echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen en de huwelijkse voorwaarden.
Door het arrest-De Visser/Harm van 1945 zijn Surinaamse juristen gaan nadenken
over het verzorgd achterlaten van de langstlevende echtgenoot. In Suriname is het
vruchtgebruiktestament het meest gebruikte model om voor deze verplichtingen zorg
te dragen.
Welke zijn de verschillen tussen deze drie rechtstelsels? In de hoofdstukken 6 tot
en met 9 gaat de auteur hierop in. Bij de Caraïben worden de kinderen van vadersbroer
ook als broers en zuster gezien, hetgeen niet het geval is bij de Marrons. Het
erfrechtelijk stelsel van de Marrons verschilt met dat van de Carüben omdat bij de
Marrons strikt matrilineair wordt geërfd, terwijl bij de Caraïben strikt
gemeenschappelijk wordt gedacht. Bij de Marrons zijn de afstammelingen in
moederslijn de erfgenamen, terwijl bij de Caraïben dat in principe de leden van het
gezin van de erflater zijn. De positie van de langstlevende Marronechtgenoot vertoont
overeenkomst met de positie van de Caraïbische echtgenoot. De verschillen worden
door de auteur verklaard door te wijzen op de uitgangsposities in de twee rechrstelsels.
De oorsprong van deze verschillen is niet zozeer juridisch van aard, maar veeleer
filosofisch en/of antropologisch.
Tenslotte geeft de auteur een aantal aanbevelingen, dat ik u niet gehetzt wil
onthouden. Ik geef enkele van deze aanbevelingen weer:
• de politieke wil moet aanwezig ziln om de rechten van de Marrons een plaats
te geven in het nationale rechtssysteem;
• de juridische gewoonten, taal en cultuur van de Marrons moeten in de rechtzaal
gerespecteerd worden;
• er moet naar alternatieve manieren worden gekeken om beide rechtssystemen
toe te passen;
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• de rechten van de Marrons moeten in de grondwet gewaarborgd worden, mede
op grond van ILO conventie no. 169;
• de rechten op de grond verdienen bijzondere aandacht;
• er moet duidelijkheid komen over de gebieden waarin Marron erfrecht geldt.
Naast veel waardering voor dit proefschrift, dat zeker verplichte literatuur zal moeten
worden bij de rechtenstudie aan de Adek Universiteit van Suriname, zijn er ook
enkele kritische kanttekeningen of opmerkingen te plaatsen.
De opmerking op p. 17 ‘Er zijn drie typen onderzoek’ doet nogal naïef aan. Er
zijn verschillende typen onderzoek te onderscheiden in de sociale wetenschappen.
Een belangrijk onderscheid is een tweedeling in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Binnen deze categorieën zijn er ook weer verschillende onderscheidingen te maken.
Ook de opmerking op p. 20 ‘De wetenschap spreekt niet, zoals ideaal zou zijn,
met één stem’ lijkt gespeend te zijn van wetenschapstheoretisch inzicht. Op de eerste
plaats spreekt ‘de wetenschap’ niet, maar zijn het wetenschappers die spreken. Ze
hebben verschillende theorieën, opvattingen en methoden van onderzoek ter
beschikking. Het ideaal van de wetenschap kan nimmer zijn om met één stem te
spreken. Vanuit het ideaal van de kritisch-rationalistische stroming in de
wetenschapsfilosofie is het ideaal van de wetenschap het toetsen van hypothesen,
die uit theorieën zijn afgeleid. In de sociale wetenschappen is dit een (redelijk)
dominante stroming.
Mijn laatste opmerking betreft een juridische schoonheidsfout. Op p. 152 geeft de
auteur aan: Suriname heeft de Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens
geratificeerd.’ Dit is onjuist omdat deze Verklaring niet geratificeerd kán worden.
In het internationaal publiekrecht worden immers verdragen geratificeerd en geen
verklaringen.
Ondanks deze kritische minor points kan gesproken worden van een baanbrekende
dissertatie, die zeker follow-up en navolging verdient. Dit proefschrift noem ik
baanbrekend, omdat de auteur gewoonterecht op twee rechtsgebieden in kaart heeft
weten te brengen en daardoor zowel op methodisch als op juridisch gebied de weg
gebaand heeft voor verder onderzoek. Bovendien heeft ze in haar aanbevelingen
expliciet aandacht gevraagd om het gewoonterecht van rwee bevolkingsgroepen te
incorporeren in het Surinaamse recht. Terecht merkt de auteur op dat hiervoor ook,
of correcter: vooral de politieke wil aanwezig moet zijn.
Edwin Marshall
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Cynthia Mc Leod,... Die revolutie niet begrepen!... Schoorl: Conserve,
2005. 290 p., ISBN 90 5429 201 6, prijs € 18,00.

Vorig jaar publiceerde de populaire en productieve Surinaamse auteur Cynthia Mc
Leod de roman met de titel... Die revolutie niet begrepen!... Mc Leod heeft al een
aantal historische romans op haar naam staan die handelen over de geschiedenis van
Suriname. Om historische romans te suhrijven moet er in de regel een flink aantal
jaren liggen tussen de beschreven gebeurtenissen en het moment van schrijven c.q.
publiceren. Dit is niet alleen nodig om de nodige distantie te betrachten, maar ook
om de brede context scherper te kunnen beschouwen waarbinnen de gebeurtenissen
zich voltrokken. Anderzijds is een nadeel van een te grote tijdsinterval dat
betrokkenheid en inlevingsvermogen deels verloren kunnen gaan. In dit verband is
het positief dat de beschreven gebeurtenissen in deze roman van Mc Leod zich slechts
20 jaar geltden hebben voltrokken.
Met deze historische roman legt Mc Leod de Surinaamse geschiedenis van de
periode 1980-1987 vast, uiteraard vanuit haar perspectief. De roman beschrijft de
militaire coup van 1980 en vooral de turbulente gebeurtenissen daarna die in december
1982 culmineerden in de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers. De historische
roman eindigt met de terugkeer van de democratie, in dit geval de start van de
verkiezingen in 1987. Mc Leod heeft de gebeurtenissen van dichtbij meegemaakt.
De belevenissen van de personen in deze roman zijn dan ook uit het leven gegrepen.
In de roman worden bovendien personen die in deze periode een belangrijke rol
hebben gespeeld met naam en toenaam genoemd. Maar ook de meeste fictieve
personen doen authentiek aan.
Veelzeggend in de titel van deze roman is dat het niet begint met de revolutie maar
met die revolutie. ‘Die revolutie’ was de benaming voor de turbulente omwenteling
en het niet eerder vertoonde excessief gebruik van geweld en tegelijkertijd uok de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

ideologische mantra van de militaire machthebbers in de periode 1980-1987 in
Suriname. In naam van ‘die revolutie’ konden nieuwe machthebbers hun handelingen
als het ware legitimeren. Tegelijkertijd verwijst ‘die revolutie’ ook naar de ambitie
van velen die hoopten bepaalde ontwikkelingen en praktijken in Suriname ten goede
te keren.
Maar de uitdrukking ‘die revolutie’ werd in Suriname onder de bevolking in de
periode van de militaire heerschappij ook gebezigd als totem pro parte om bepaalde
veranderingen te duiden en om deze af te keuren of
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goed te keuren. De uitdrukking onderging bovendien een inflatie en werd vaak
afgekort met ‘die revo’. Mc Leod verhaalt in haar roman dat wanneer jongeren
desrijds hun zin niet kregen ze uitriepen: ‘Je hebt die revo niet begrepen.’
De roman leest heel gemakkelijk, ook omdat de dagboekaantekeningen van de
hoofdpersoon Rita van Hofstade een indringend beeld geven over hoe een Surinaamse
moeder en lerares de gebeurtenissen verwerkt. Haar zoon Peter is dienstplichtig
militair in het Surinaarns leger en steunt lijdelijk de militaire heerschappij van
Bouterse cum suis. Haar dochter Saskia woont in Nederland en haar ontrouwe
Surinaamse echtgenoot - hoe kan het ook anders - is vertrokken naar Nederland waar
hij niet ene Astrid samenwoont, Rita blikt terug op haar verleden. Bekende thema's
als discriminatie van donkergekleurden en het neerkijken op kroeshaar, maar ook de
warmte en gezelligheid binnen donkergeleurde Creoolse families komen aan bod.
Haar lichtgekleurde vader kiest ervoor om - ondanks de tegenstand van zijn familie
- te trouwen met een donkerkleurige vrouw. Dem vrouw, Rita's moeder, belandt in
het leprozengesticht Bethesda.
De relatief rustige periode in Suriname van voor 1980 wordt kort beschreven.
Daarna komt ruimschoots de spanning in de periode 1980-1987 aan bod. Dit deel
van haar roman lijkt op een kroniek van deze traumatische periode. De coup in 1980,
het optreden van de NMR, het aftreden van President Ferrier, de opkomst en het
vertrek van de politici Chin A Sen en Haakmat, cle volksmilities, de mislukte
tegencoup, de decembermoorden, de praktijk van (geld) wisselen tot en met het
jungle-commando en de moorden in Marrondorpen passeren de revue. Het lijkt alsof
de lezer terugkijkt naar een film over deze periode door de ogen van de vrouwelijke
hoofdpersoon.
De tweespalt die in de Surinaamse samenleving ontstond tussen voorstanders en
tegenstanders van die revolutie culmineert op de HAVO-school waar Rita lerares is
in een strijd tussen twee manlijke leraren: Dunning en Watson. In zijn enthousiasme
voor ‘die revolutie’ wordt de leraar Dunning welhaast een spion van de militaire
machthebbers. Het optreden van Dunning, de discussies en dialogen in de
lerarenkamer weerspiegelen treffend het gevoel van wantrouwen en onveiligheid uit
die tijd.
Kortom in deze roman van McLeod komen verschillende aspecten van de militaire
periode en de beleving ervan door burgers aan de orde. Dit boek is weliswaar geen
literair hoogstandje, maar het is zeer nuttig dat bepaalde gebeurtenissen en vooral
de reactie van burgers is geboekstaafd. Ietwat dramatisch schrijft Cynthia Mc Leod
in het voorwoord dat zij wellicht met dit boek haar eigen schrijfcarrière afsluit en
het graag aan jungeren overlaat om hiermee verder te gaan. Laten we hopen dat dit
boek niet haar laatste boek is, maar dat er nog meer romans zullen volgen.
Chan E.S. Choenni
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G.D. Beker, 1 jaar Tris; Troepenmacht in Suriname 1962-1963. Utrecht,
2005. 146 p., ISBN 90 5974 0742. (Het boek is te bestellen via
www.mijneigenboek.nl en via het telefoonnummer 0031 30 290 5320.)

In het najaar van 2005 verschenen in rond de datum dat Suriname 30 jaar
onafhankelijk was artikelen in de media waarin werd teruggeblikt en vooruitgekeken:
‘Wat heeft de onafhankelijkheid (ons) opgeleverd?’ Er kwamen ook een aantal boeken
uit over het Suriname van voor of na de onafhankelijkheid. John Jansen van Galen
schreef Laatste gouverneur, eerste president en Wim Hoogbergen en Dirk Kruijt
namen De oorlog van de sergeanten voor hun rekening. Een buitenbeentje in die
publicaties wordt gevormd door 1 Jaar Tris; Troepenmacht in Suriname, 1962-1963
van G.D. Beker. Dit boek blikt alleen maar terug vanuit het perspectief van een
Nederlandse dienstplichtige soldaat, een TRIS-ser.
In de Nederlandse Wikipedia staat over de TRIS het volgende:
De Troepenmacht in Suriname. Een koloniaal leger, bestaande uit
Surinamers en Nederlanders. Met de onathankelijkheid kwam een einde
aan het bestaan. [...] Bij soevereiniteitsoverdracht van Suriname op 25
november 1975 wordt de TRIS opgeheven. Gebouwen en materieel gaan
dan over naar het nieuwe Surinaamse leger. Ook een deel van het personeel,
waaronder o.a. Desi Bouterse en Surendre Rarnbocus, stapt over.
Voor de ouderen die met deze troepenmacht te maken hebben gehad, zal de gedachte
aan de tijd van de TRIS inmiddels iets weg hebben van jeugdsentiment en, wellicht,
iets van heimwee oproepen: tempo doeloe in Suriname. Wat zegt de TRIS de jonge
Surinamer vandaag de dag? Telefonische navraag bij een drietal jongeren in Suriname,
geboren na de onafhankelijkheid, leverde één antwoord van herkenning op, en dat
vanwege het feit dat een oudere oom indertijd bij de TRIS had gediend. Jongeren in
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Nederland zegt het begrip natuurlijk ook helemaal niets. De omslagtekst van het
boek lijkt dan ook vooral een avonturenroman aan te prijzen:
G.D. Beker was achttien, in Suriname hadden ze militairen nodig, het
avontuur lokte en dat was het begin van zijn TRIS-tijd. [...] Op 5 november
[1962] zagen ze het eerste oerwoud en de eerste Surinaamse dorpen en
huizen. [...] De soldaten kapten zich een weg door het oerwoud,
marcheerden tot ze er bijna bij neervielen en leerden, dat infanteristen
nooit opgaven.
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Het boek, met foto's, beschrijft een jaar uit het dienstplichtige leven van soldaat
Beker, in Suriname. Het doet dat aan de hand van een indertijd bijgehouden dagboek,
dat naderhand door Beker is bijgewerkt. Wat nu precies de tekst van het dagboek is,
en wat de bijgewerkte tekst, wordt de lezer niet duidelijk. Het kent een chronologische
indeling, alnaargelang de locaties waar Beker verbleef: Paramaribo, Albina, Nickerie,
Brownsweg en tenslotte weer Paramaribo.
Wat deden die soldaten in Suriname? Wachtlopen, marcheren, poetsen, bivakkeren
in het tropisch regenwoud, schieten, oefenen en niet te vergeten naar het KMT dan
wel het PMT (alleen voormalig diensrplichtige militairen zegt deze begrippen iets)
enzovoort.1 Dus, dienstplicht, zij het niet in pak weg Harderwijk, maar in de tropen,
in het begin van de jaren zestig. Of het allemaal zo zinvol was? Je krijgt niet de
indruk. De legerleiding was zo nu en dan bevreesd voor het uitbreken van
nationalistisch getinte opstandjes, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Volkomen ten
onrechte, bleek later.
Soms is de ondertoon van het boek serienzer. Bijvoorbeeld wanneer er een dodelijk
ongeluk heeft plaats gevonden. Of in het volgende: ‘Arm was het in Suriname. In
Paramaribo hadden we de bedelaars hij de haven en de markt al gezien. Eigenlijk
schaamde je je daarvoor. Een stuk Nederland met bedelaars. In Albina was het niet
beter.’
De auteur suggereert bovendien dat in die tijd Amerikaanse vliegtuigen wapens
exporteerden naar Congo. De vliegtuigen, die een tussenstop maakten in Suriname,
waren in tegensrelling tot de andere vliegtuigen hermetisch afgesloten voor de
TRIS-sers. Ook wordt af en toe stilgestaan bij het gedrag in de groep: ‘De
TRIS-soldaten hadden een eigen taaltje ontwikkeld. Dat taaltje ging je vanzelf spreken,
anders hoorde je er niet bij. Of je werd aangezien voor een groentje. Ik ben het
inmiddels vergeren.’ De schrijver heeft goede herinneringen aan de Surinamers, maar
minder goede aan de in Suriname gevestigde landgenoten. Kennelijk voelden die
zich toch een tikje verheven boven Jan Soldaat. Verder worden er woorden genoemd
waarvan ik me afvraag of ze nog bestaan, zoals ‘sangetje’ voor een flesje limonade.
Nu en dan is de ondertoon moraliserend. En hier en daar treedt het boek in
herhaling, bijvoorbeeld wanneer het weer vertelt dat in de huidige Memre
Boekoe-kazerne het hoofdkwartier was gevestigd. De formuleringen doen nogal eens
wat onbeholpen aan, naast het feit dat er fouten in de tekst voorkomen: ‘Ik noemde
het kapmes, of de “houwer” zo als die daar heette.’ Het boek is absoluut geen
literatuur, maar het pretendeert dat gelukkig ook niet te zijn. Inderdaad heeft het wel
wat weg van een braaf

1

Het KMT (Katholiek Militair Tehuis) en het PMT (Protestants Militair Tehuis) waren door
de grote kerken in Nederland upgezet om de soldaten in hun diensttijd enige opvang en een
thuis te bieden. Er werden gesprekskringen en gezellige avonden georganiseerd en vaak werd
ook pastorale zorg aangeboden.
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avonturenverhaal, met als belangrijkste thema: (Hollands) soldaatje zijn (spelen) in
Suriname.
De vraag dringt zich op in hoeverre het geschetste representatief is en of het de
moeite van het lezen waard is. Ik heb het idee van wel. Het toeval wil dat een neef
van mij, Joost van der Heiden, bij de TRIS heeft gediend, van 1964 tot 1965. Hij
heeft het boek gelezen en zijn commentaar bevestigde mijn beeld: allemaal niet
onaardig om te lezen wanneer je op de een of andere manier met de TRIS te maken
hebt gehad of geïnteresseerd bent in Suriname. Hier en daar gaat hij iets verder dan
Beker, onder andere rond de vraag hoe de Nederlandse dienstplichtigen omgingen
met de Surinaamse. Beker is vol lof. Maar Joost van der Heiden zegt: ‘Onze
compagnie was de eerste waar ook diensrplichtige Surinamers dienst deden. Het ging
eerst goed maar later bij wrijving gooiden zij het meteen op discriminatie.’ Deze
opmerking doet onwillekeurig denken aan wat zich vele jaren later tijdens het
Europees kampioenschap voetbal in 1996 afspeelde binnen het Nederlands elftal
tussen de voetballers van Surinaamse afkomst (kabel) en de andere spelers!
Wanneer je een kijkje neemt op de website van diezelfde TRIS en bijvoorbeeld
ook het blad Triskontakten inziet, krijg je hetzelfde beeld te zien en een indruk van
het Nachleben van de TRIS. Voor oud-TRIS-sers worden groepsreizen naar Suriname
georganiseerd. Naast herkenbare zaken als het weerzien en het ophalen van
herinneringen, komen in de reisverslagen op die site toch ook heel duidelijk kritische
noten naar voren. Het gaat over armoede en verpaupering. Joost van der Heiden
schrijft: ‘Er was veel vernield, de riolering deed het niet goed; straten met plassen.
Toch weer fantastisch om aan de Waterkant een djogo te drinken. De nieuwe brug
over de Surinamerivier, wat hen kapitalen kost.’ Het moet evenwel gezegd worden
dat de inzet voor goede doelen in Suriname ook nadrukkelijk in het vizier komt, zoals
bleek ten tijde van de watersnoodrarnp in 1953, toen vele Surinamers op verschillende
manieren Nederland probeerden te helpen. Binnen die context, die van de TRIS, valt
het boek op zijn plaats.
Joost Minnaard

Michiel van Kempen, Vluchtwegen. Breda: De Geus, 2006. 314 p., ISBN
90 4450 819 9, prijs € 19,90.
Vluchtwegen van Michiel van Kempen telt maar liefst 48, korte, hoofdstukken over
de Amsterdamse (nieuwbouw)wijk de Bijlmer en zijn bewoners, in de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw. Het boek begint en eindigt met het inferno van de
bekende vliegtuigramp. Dat duidt er op dat we geen vrolijk beeld moeten verwachten.
Van Kempen geeft in een interview aan: ‘Het is in verhaalvorm de geschiedenis van
de
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multiculturele samenleving in Nederland. Het speelt voornamelijk in de Bijlmer [...]
Het is een roman over dromen en idealen en over de harde realiteit’ (De Ware Tijd,
28 april 2006). Het wordt vooral dat laatste, zij het voorzien van de nodige ironie.
De roman heeft verschilfende lagen: verhaal, beschouwingen en kroniek.
Veelzijdigheid en aantrekkelijkheid troef!

Het neerstorten van een vrachtvliegtuig van El Al op 4 oktober 1992 op de flats
Groeneveen en Klein Kruitberg laat de auteur samenvallen met het ‘opblazen’ van
de centrale verwarming van de flat Groeneveen door een van de hoofdpersonen, de
joodse verwarmingsmonteur Bram Swart. Na de dood van zijn vader is hij in een
crisis geraakt. Hij boort vrijwel op hetzelfde moment gaten in het verwarmingssysteem
met als gevolg dat het gloeiend hete water zich een weg baant door het gebouw. ‘Hij
krimpt niet ineen en hij rekt zich niet uit, hij opent zich, en voor een moment, dat
evengoed een flits kan zijn als een eeuwigheid. voelt hij zich totaal en wezenloos
gelukkig in die barst in de Bijlmertijd.’ De schrijver weet deze loodzware inhoud
(het geldt tevens vour de roman in zijn geheel) enigszins te relativeren door vormen
van understatement of andersoortige ironie, zoals die naar voren komen in de titels
van de hoofdstukken. Aan het begin: ‘Waar rook is’ en ‘Waar stoom is’; de laatste
twee hoofdstukken dragen titels als ‘Erets Jisraël’ (het beloofde land waar het
vrachttoestel naar op weg was) en ‘Djahannam’ (de hel).
De opbouwwerkster Helga woont met haar man, een leraar, in een andere flat;
haar huwelijk heeft het karakter gekregen van een broer-zusrelatie. Zij krijgt een
verhouding met Bram, die op aanraden van Helga een flat heeft gekocht in het gebouw
Groeneveen. Ze zoekt iets, de verhouding wordt dan ook niet voor niets vergeleken
met een zoeklicht. Bram zet zich nogal sterk af tegen zijn vader en diens opvatting
dat de overlevenden van de Tweede Wereldoorlog een schuld moeten inlossen voor
hen die in de vernietigingskampen zijn omgekomen. In Hella zien we de betrokken
opbouwwerkster die, nuchter als ze is, niet altijd tactisch optreedt. Het hangt samen
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met de kanker die zij krijgt. De verhouding loupt spaak, mede door de
onverenigbaarheid van beide karakters. Bram besluit na de dood van zijn vader een
einde aan zijn leven te maken: ‘Steeds vaker maakte de concentratie op zijn arbeid
ruimte voor ver afdwalende gedachten. Als hij een stookinstallatie had gereinigd en
weer in elkaar had gezet en hij drukte op de startknop, dan loeide het vuur soms
angstaanjagend in zijn oren.’ Suriname is vertegenwoordigd door de Creool J.L.
Strijdhaftig, die niet lang na Surinames onafhankelijkheid in de Bijlmer is komen
wonen. Een tragikomisch personage: ‘Hare Majesteit heeft het goed voor met ons
Surinamers. Zij weet dat Nederland groot is geworden dankzij de koloniën.
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Als wij ons hier komen vestigen, zorgt Zij voor ons.’ Het tragische schuilt natuurlijk
in het volstrekt zinloze en in zich zelf gekeerde, ontwortelde bestaan van deze man,
kortom uitzichtloos. Hij gaat op vakantie naar Suriname en in het vliegtuig doet hij
zich voor als arts. In Suriname heeft Strijdhaftig eigenlijk niets te zoeken, hetgeen
hem onomwonden duidelijk wordt gemaakt tijdens zijn bezoek aan het in verval
geraakte Moengo. Terug in Nederland weet hij ternauwernood te ontkomen aan een
strafexpeditie van Hindostanen. Hij moet halsoverkop over het balkon vluchten en
schuilt zolang bij Bram Swart. En dat uitgerekend op de dag waarop hij zich heeft
uitgedost als diplomaat en Hare Majesteit de hand heeft weten te schudden tijdens
een receptie in het Koninklijk Paleis op de Dam. Deze schavuit vertrekt uit het boek
met de bekende noorderzon, wat ongetwijfeld symptomatisch mag heten voor menig
bewoner van de Bijlmer.
Om nog even bij Suriname te blijven: de Hongaarse mevrouw Bartha, een bijfiguur,
heeft een aantal jaren in Suriname gewoond en gewerkt als arts bij 's Lands
Psychiatrische Inrichting. Zij slijt nu de rest van haar leven in de Bijlmer.
Hashim voedt als alleenstaande vader zijn drie zoons op. Probleemloos, zo lijkt
het, totdat na een vakantie in Marokko, zijn kinderen voor de radicale kant van de
islam kiezen en hun vader van alles en nog wat gaan verwijten, ook dat hij wel eens
met Helga heeft gevreeën. Het rituele slachten op het balkon doet zijn intrede.
Daarover ontstaat met Bram hevige ruzie. Hashim is de grip op zijn kinderen kwijt.
Zij bedreigen en mishandelen Helga op die 4de oktober. Met een bebloed gezicht
stapt zij het café binnen op het moment waarop de ramp zich voltrekt. Hashim ziet
dan zijn kinderen verongelukken. Hij ziet de metro waarop zijn kinderen staan, zich
te pletter rijden tegen het verwrongen viaduct. Zo laat de roman verschillende
‘vluchtwegen’ zien om aan het leven in de Bijlmer te ontkomen.
De roman biedt, in mindere mate, ook beschouwingen. Na in het hegin van het
boek de ramp te hebben aangeduid, introduceert de alwetende verteller de bewoners
(‘aquariumvolk’) van de Bijlmer op de volgende wijze: ‘Wie deze Bijlmer betrad,
kon maar het beste zijn burgerlogica achter zich laten.’ Als in een column komen
allerlei cijfermatige gegevens over de wooneenheden of de idealistische architectuur
naar voren. Van Kempen, voormalig bewoner, toont zich een scherpzinnig observator.
Hij weet de lezer te overtuigen. Waarom wordt de als maar toenemende verloedering
niet aangepakt? De vuilniszakken vliegen je van de balkons af om de oren. Waar
waren de stortkokers? En waarom werd er niet effectiever opgetreden? Waarom
werden dit soort van dingen steeds maar weer ‘geneutraliseerd’? ln het langste, 39ste
hoofdstuk laat de verteller aan de hand van Helga alle 480 namen van de flat
Groeneveen de revue passeren, afgewisseld met overdenkingen. In die lijst zijn de
43 namen van de dodelijke slachtoffers van de vliegtuigramp opgenomen, bij wijze
van eerbetoon, in combinatie met ironie: ‘Wat een onzin, die feilloze
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registratie. Ik bel bij éën naam en er antwoordt een ander.’
Ten slotte doet de roman hier en daar denken aan een soort van eigentijdse kroniek.
Zo geeft het boek nauwgezet de tijd aan, inclusief de nodige details van radio- of
tv-uitzendingen dan wel sportwedstrijden. Vele talen, vele perspectiefwisselingen,
aIlemaal uit het multiculturele leven gegrepen, zo lijkt het.
Een veelkleurige, interessante roman. Een evenwichtige roman? Nee, niet in zijn
geheel. Er zijn wel erg veel hoofdstukken nodig om het leven in die microkosmos
uit de doeken te doen. De circulaire opbouw komt wat gekunsteld tot stand, zeker
wanneer ik let op de introductie van de heer Strijdhaftig op het balkon van Bram, in
een beschouwend hoofdstuk over het ‘aquariumvolk’. De aansluiting vindt plaats
zowel in hoofdstuk 40 als hoofdstuk 47. De hoofdfiguren vertonen nogal wat verschil
in diepgang. Staan, met andere woorden, de vele personages centraal of is de wijk
zelf de ‘hoofdpersoon’? Is dat laatste het geval, leiden dan al die personages dan niet
een beetje af van het centrale thema?
Ik sluit af met het persbericht van de uitgeverij: ‘Michiel van Kempen doet wat
alleen de echt goede schrijvers lukt: hij neemt de werkelijkheid en stijgt daar
vervolgens glansrijk bovenuit.’ Vluchtwegen stijgt inderdaad boven de werkelijkheid
uit, maar aan de glans van een evenwichtige roman komt het nog niet toe.
Joost Minnaard

Nicoline van der Sijs (red.), Wereldnederlands: Oude en jonge variëteiten
van het Nederlands. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005. 196 p., ISBN 90 12
10739 3, prijs € 25,00.

In haar inleiding geeft Van der Sijs aan dat in de verschillende hoofdstukken een
aantal etnische variëteiten of etnolecten van het Nederlands beschreven zullen worden,
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talen die ontstaan of zijn ontstaan ‘wanneer een groep mensen met een andere moederof thuistaal Nederlands spreekt.’
Behandeld worden Afrikaans, Curaçaos-Nederlands, Indisch-Nederlands,
Jiddisch-Nederlands, Surinaams-Nederlands en Turks- en Marokkaans-Nederlands.
De besprekingen zijn van de hand van verschillende auteurs. Daaruit en uit de aard,
plaats en periode van
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de contacten volgt dat de besprekingen zeer uiteenlopend van karakter zijn. Indischen Jiddisch-Nederlands worden niet of nauwelijks meer gesproken, maar hebben wel
bijgedragen aan de woordenschat van het Nederlands. Het Afrikaans (dat een
bijzondere plaats inneemt doordat het zich in isolement tot een zelfstandige taal heeft
ontwikkeld), Indisch-, Curaçaos- en Surinaams-Nederlands zijn ontstaan door
koloniale expansie, de andere etnolecten door immigratie.
In deze recensie zal hoofdzakelijk worden gesproken over het Surinaams- en het
Curaçaos-Nederlands, niet omdat de beschrijvingen van de andere etnolecten niet
de moeite waard zouden zijn, maar omdat die enigszins buiten het bestek van Oso
vallen.
Het Surinaams-Nederlands neemt een dubbele positie in: het Surinaarns-Nederlands
in Suriname en dat in Nederland. Terecht worden deze twee varianten in afzonderlijke
hoofdstukken behandeld. In het eerste hoofdstuk over het Surinaams-Nederlands
geeft J. van Donselaar een historisch overzicht van het Nederlands in Suriname
waarin al in de zeventiende en achttiende eeuw woorden opgenomen werden die
ontleend waren aan het Engels en (misschien via de slaven) aan Indiaanse taten. Ook
kregen sommige Nederlandse woorden een andere betekenis en werden er nieuwe
samenstellingen gemaakt. Aan de hand van een door Van Kempen opgetekende
anekdote over een man die een koffer wil kopen en van een groot aantal begrippen
uit de keuken laat Van Donselaar zien hoe sterk de Surinaams-Nederlandse
woordenschat afwijkt van de Europees-Nederlandse. Aan andere aspecten van het
Surinaams-Nederlands zoals de uitspraak en de grammaticale structuur wordt geen
of slechrs summier aandacht besteed. Gedeeltelijk orndat hierover weinig is
gepubliceerd, maar nok omdat Van Donselaar nu eenmaal deskundige is op het gebied
van de woordenschat. Aan het eind van het hoofdstuk wordt bij de bespreking van
de toekomst van het Surinaams-Nederlands met instemming een aantal opvattingen
van Renate de Bies weergegeven, die onder meer pleit voor cultivering en
standaardisatie van het Surinaams-Nederlands.
Het hoofdstuk over het Surinaams-Nederiands in Nederland schreef Leonie Cornips.
Zij begint wel met de uitspraak, die zich overigens meer richt op de uitspraak van
het Sranan dan op die van het Surinaams-Nederlands. Daarna behandelt zij de taal
van Surinaamse jongeren, aan de hand van een participerend onderzoek naar de taal
van vier Rotterdamse jongens van Creools-Surinaamse komaf, die zij zelf typeren
als ‘Nederlands en Surinaams (Sranan) door elkaar gemixt, zeg maar straattaal’
waarmee zij hun eigen identiteit bevestigen en sprekers uit andere etnische groepen
kunnen uitsluiten. Opvallend is dat ook woorden en elementen uit het Papiamentu
en uit de Surinaamse wakamantaal (een soort geheimtaal) in deze straattaal voorkomen
en dat sommige Sranan-woorden een ruimere of andere betekenis hebben gekregen.
Zo betekent pata in Suriname ‘gymnastiekschoen’, maar volgens dit artikel gewoon
‘schoen’. In de syntaxis
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komen veel constructies voor die uit het Sranan zijn overgenomen en die we ook uit
Surinarne kennen. Bij de Rotterdamse jongeren valt op dat dikwijls de lidwoorden
die of de worden gebruikt bij het-woorden (wat juist bij het Nederlands in Suriname
een blijk is van onontwikkeldheid van de spreker, die bij onzekerheid vaak zijn
toevlucht neemt tot een verkleinwoord, waar het tenminste altijd correct is). Ook
wordt na een bij een het-woord dikwijls een bijvoeglijk naamwoord met de uitgang
- e gebruikt bijvoorbeeld ‘een mooie meisje.’ De sprekers schijnen zich niet bewust
te zijn van deze afwijking van het Standaardnederlands. Daarom voorziet Cornips
een toekomst waarin deze jongeren de meeste specifieke woorden en uitdrukkingen
zullen inruilen voor Standaard-Nederlands, maar de laatstgenoemde eigenaardigheden
zullen behouden, waarmee hun Nederlands misschien in de richting gaat van het
Afrikaans en het Engels, talen waarin het verschil tussen de woordgeslachten is
verdwenen.
Kennelijk bestaat er geen studie van de taal van Antilliaanse jongeren in Nederland.
Sidney M. Joubert heeft zich beperkt tot het Nederlands op Curaçao. Niet alleen
vanwege de status aparte van Aruba, maar ook omdat er grote onderlinge verschillen
tussen de eilanden bestaan durft hij niet van Antilliaans-Nederlands te spreken. Na
lezing van zijn artikel betwijfelen wij zelfs of er gesproken kan worden over
Curaçaos-Nederlands. De situatie op het eiland is totaal verschillend van die in
Suriname. De meeste Curaçaoënaars spreken onderling Papiamentu en beleven daarin
hun identiteit. Nederlands is voor hen een vreemde taal al is het de taal van het bestuur
en de rechtspraak en hoort het in de hogere klassen van de basisschool en bij het
voortgezet onderwijs gesproken te worden. Het Nederlands dat gebruikt wordt bevat
uiteraard vue! afwijkingen van het Standaard-Nederlands, maar die zijn te instabiel
om van een Curaçaos-Nederlands te spreken. Om een indruk te geven van de uitspraak
van het Nederlands geeft de schrijver voorbeelden van Nederlandse leenwoorden in
het Papiamentu, maar is dat Curaçaos-Nederlands? Curaçaose schrijvers die in het
Nederlands publiceren bezigen wel een aantal woorden en uitdrukkingen voor
begrippen (spijzen, flora en fauna) die in Nederland niet bekend zijn of ten behoeve
van de couleur locale. Joubert bepleit in het belang van de eilandbewoners een goede
beheersing van het Standaard-Nederlands, zonder dat het Papiamentu wordt
verwaarloosd.
In het interessante hoofdstuk over het Turks- en Marokkaans-Nederlands, dat door
vijf verschillende auteurs is geschreven, wordt het merkwaardige verschijnsel
verklaard dat jongens met een dikwijls totaal verschillende taalachtergrond,
(Marokkaans-)Arabisch, Berbers, Turks en Koerdisch, er de voorkeur aan geven om
met een soort Marokkaans allochtoon accent hun eigen identiteit te bevestigen.
In het laatste hoofdstuk benadrukt Nicoline van der Sijs dat er nog veel onderzoek
moet worden gedaan, maar dat in dit boek voor het eerst beschrijvingen van etnische
variëteiten bijeengezet zijn. Zij stelt enige
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vragen. Bestaan er algemeen etnische kenmerken? Zijn er overeenkomsten tussen
etnische variëteiten en Nederlandse creooltalen of tussen etnische en autochtone
variüteiten en misschien zelfs algemene kenmerken? Zij komt tot de voorlopige
conclusie dat een aantal kenmerken van de etnolecten geldt voor de taal van sprekers
van verschillende moedertalen: het wegvallen van het verschil tussen de- en
het-woorden en het daarbij behorend bijvoeglijk naamwoord, het wegvallen van
vervoegde werkwoordsvormen, het verdwijnen van het voornaamwoord het en het
woordje er, en het gebruik van de woordvolgorde van de bevestigende hoofdzin
(onderwerp - werkwoord - lijdend voorwerp) in vraagzinnen en ondergeschikte
zinnen. De eerste twee verschijnselen komen wij ook tegen in verschillende
Nederlandse dialecten en in ‘autochtone’ volkstaal. Waarschijnlijk kunnen we spreken
van een wisselwerking. Zal het komen tot een versmelting tot nieuwe stadstalen?
Zij spreekt ook over Nederlandse pidgin (ontstaan in Noord-Amerika en inmiddels
weer verdwenen zonder dat er veel van is opgetekend) en creooltalen, die ontstaan
zijn in Indonesië (Petjoh en Javindo) en in Zuid-Amerika. Het best gedocumenteerd
is het inmiddels verdwenen Negerhollands van de Deense Antillen en verder het
Skepi (Essequibo) en Berbice Nederlands. Kenmerken van het Negerhollands, het
Afrikaans en etnische variëteiten worden door haar vergeleken. Zij komt tot de
conclusie dat het Afrikaans een tussenpositie inneemt. Een beperkt aantal kenmerken
vinden we zowel bij de creooltalen als bij de etnische variëteiten.
Wereldnederlands is een bijzonder interessant boek. Hopelijk zal het aanzetten
tot verder onderzoek en in het bijzonder tot bestudering van de taal van de jongere
generaties immigranten, waarbij niet alleen aandacht besteed moet worden aan de
straattaal, maar ook aan de taal van de meisjes en jonge vrouwen en van de hoger
opgeleiden. Pas dan zullen er voorzichtige uitspraken gedaan kunnen worden over
de richting die het Nederlands opgaat.
Eva Essed

Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven, En toch verschillend; Zusters
van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000.
Hilversum: Verloren, 2005. 359 p., ISBN 90 6550 868 6.
In deze publicatie over van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder
van Barmhartigheid - kortweg de Zusters van Tilburg - komt Suriname uitgebreid
aan de orde. Zij zijn in 1894 naar Suriname gekomen en nog steeds zijn daar enkele
zusters woonachtig.
De orde van de Zusters van Liefde is in 1832 gesticht in Tilburg en daarom heten
ze in Suriname Zusters van Tilburg. In Suriname waren in

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

174
1856 al Zusters Franciscanessen van Roosendaal naar de Louiseschool en Mariaschool
in Paramaribo, de Claraschool in Nickerie, de Mariaschool in Coronie en de school
en het internaat Albina gekomen voor onderwijs en opvoeding. Liefdezusters kiezen
vour liefdadigheid en solidariteit, kortom - in Bijbelse terminologie - voor
barmhartigheid.
in Suriname hebben de Zusters van Tilburg zich heel bijzonder ingezet voor de
melaatsen in het vroegere Majella, nu Henck Arronstraat 70. Mgr. W. Wulfingh
besteedde bijzondere aandacht aan melaatsen, zoals toen gebruikelijk was in de
katholieke gerneente. Wulfingh wilde, toen het einde van Batavia in zicht was
(gebouwen versleten, te ver van Paramaribo, te weinig mogelijkheden voor medische
hulp), iets nieuws beginnen, niet ver van Paramaribo, en voor alle melaatsen. Wulfingh
had graag religieuze zusters voot de verpleging van de melaatsen. Hij heeft in
Nederland gezocht en hij slaagde: de eerste Liefdezusters kwamen september 1894
aan en ze kregen de tijd te wennen aan een nieuw tropisch leven. Op 16 oktober 1896
konden de eerste melaatsen in het nieuwe Majella opgenomen worden. Met elkaar
hebben de zusters veel en goed werk verzet. Later hebben de zusters zich ingezet
voor het Sint Vincentius Ziekenhuis (1916) en voor het, zoals het heette,
jongenseducandaat Rajpur (1914) en Ranipur voor de meisjes (1919). Twee zusters
zijn zelf melaats geworden: een (zr. Theresa Boomaars) heeft geïsoleerd op Majella
gewoond.
Deze publicatie betreft de periode vanaf 1960. Ongelofelijk is dat in 1961 tachtig
zusters van Tilburg in Suriname woonden en werkten. De hele congregatie van de
zusters van Tilburg telde toen 3738 leden (in 1960 3800). ln 1963 werd Majella
gesloten: de melaatsheid was redelijk onder controle. De zusters begonnen daar
vervolgens een bejaardencentrum dat later verplaatst werd naar een nieuw gebouw
aan de Tweede Rijweg, dat eveneens Majella werd genoemd. De zusters begonnen
langzaam maar zeker ook ander wcrk te doen. Zo was een groep zusters werkzaam
op Lombé, waar ze na enkele jaren weg moesten omdat het water van het nieuwe
stuwmeer hoger en hoger kwam te staan.
Ze begonnen ook een polikliniek op Santo Boma-Kuwarasan, één zuster werkte
op Tamarin met de zusters van Roosendaal. Enkele zusters gingen het onderwijs in.
Enkele andere zusters trokken naar Washabo waar ze vanwege de gevaren van de
Binnenlandse Oorlog in 1987 weg moesten. Ze hadden daar voorheen eens meegedaan
met de Actie Grondrechten, tot behoud van land voor de Inheemsen. In Groningen
zijn ze werkzaam vanaf 1978.
Intussen nam het aantal zusters in Suriname schrikbarend af. In 1975 waren er
nog 44 (p. 339), in 1990 nog 21 en momenteel nog twee die hand- en spandiensten
in kerk en wereld verrichten.
We wijzen graag op deze publicatie. Er is niet zoveel over de zusters geschreven,
maar ze verdienen alle eer, die ze natuurlijk geenszins zoeken. Missie is lange tijd
een zaak van paters en broeders geweest. Er is in de
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wereld van de historici tendens om ook op gender te gaan letten. Het is goed dat de
inzet en leefwijze van een groot aantal vrouwen - kloosterlingen en religieuzen uitgebreid voor het voetlicht komen. Deze vrouwen van zieken en ziekenhuizen, van
scholen en internaten, hadden op een heel andere manier contact met de bevolking.
En wellicht konden de fraters en paters daar niet aan tippen.
In 2005 telde de congregatie 941 leden en onderging zij het lot van alle orden en
congregaties in Nederland en Europa, namelijk vergrijzing en dreiging van uitsterven.
De planning is wijselijk op afbouw gericht. De zusters hebben 599 leden in Nederland,
45 in België, 24 in Engeland en Ierland, 15 in de Verenigde Staten van Arnerika,
220 in Indonesië, 3 in Suriname, 11 in Brazilië, 21 op de Filippijnen en 3 in Rome.
De congregatie is internationaal en het hoofdbestuur is daar een afspiegeling van.
De groep in Indonesië is veelbelovend. Er is dus geen reden om te wanhopen. Het
vraagt wel bezinning op het instituut van kloosterleven in de rooms-katholieke kerk,
die ziet dat het best goed gaat, vooral in de landen van het zuiden van de wereld. In
Nederland wonen en werken al meer dan 200 kloosterlingen uit die landen, vaak ziin
ze lid van besturen.
De historici Van der Ven en Verhoeven hebben archieven uitgeplozen, veel
interviews gehouden en ook teksten van brieven en verklaringen van zusters
opgenomen. Het verhaal is duidelijk en toegankelijk.
Wel vraagt de titel om een verklaring. Ordes en congregaties moeten het hebben
van uniformiteit (habijten, uniformen, kloosterkleed), maar er dient tegelijkertijd
ruimte te zijn voor verscheidenheid. Dat hebben de zusters tussen 1960 en 2000
bevochten en gerealiseerd. De eenheid in verscheidenheid binnen landen en op
internationaal vlak is een feit, en uitgangspunt geworden voor religieuze activiteit.
Daarom is deze studie een voorbeeld voor andere mannelijke en vrouwelijke
congregaties die feitelijk, zeker wat ledental betreft, in een crisis verkeren.
Deze studie is een hommage aan alle zusters voor hun inzet, barmhartigheid,
vitaliteit en vernieuwingsgezindheid. Dat betreft ook de zusters van Tilburg die in
Suriname gewoond en gewerkt hebben.
Joop Vernooij

Jorge Castillo Guerra, Frans Wijsen en Moniek Steggerda, ‘Een gebedshuis
voor alle volken’; Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke
allochtonengemeenschappen. Zoetermeer: Boekencentrum, 2006. 211 p.,
ISBN 90 239 1993 9, prijs € 15,00.
Van de ongeveer anderhalf miljoen nieuwkomers in Nederland zijn ongeveer 800.000
christen en van hen is weer een 60 procent rooms-katholiek. In de rooms-katholieke
kerk is al heel lang aandacht voor
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nieuwe groepen katholieken, zoals de Italianen, de Spanjaarden, de Polen, de
Hongaren, de Indonesiërs, Surinamers, Arubanen, Antillianen enzovoort. De migratie
heeft een lange geschiedenis, van kolonialisme en imperialisme, tot gastarbeid,
globalisering en opening van grenzen in Europees verband. Deze oude en nieuwe
geloofsgemeenschappen kan men onderscheiden naar etniciteit of naar taal.
In 1969 heeft de rooms-katholieke kerk een aparte sectie Cura Migratorum (zorg
voor migranten) opgericht om deze groepen een plaats te geven binnen het verband
van de rooms-katholieke kerkprovincie. Dat lukte enigszins via de oprichting van
aparte parochies, met name in de Randstad en de wat grotere steden. Die keuze legde
de nadruk op een kader van eigen cultuurbeleving en eigen taalgebruik. Maar niet
iedere katholieke nieuwkomer kon daar terecht vanwege de afstand. Ook was het de
vraag of deze keuze de integratie wel bevorderde. Gedurende enkele decennia was
het geen probleem priesters voor deze allochtonenparochies te vinden. Er waren
ex-missionarissen die de specifieke en vereiste talen spraken en nog van dienst konden
zijn. Dat tijdperk is aan het aflopen en er moet dus omgezien worden naar andere
strategieën.
Jorge Castillo en Frans Wijsen van de sectie missiewetenschappen van de Radboud
Universiteit Nijmegen en Moniek Steggerda, voorheen algemeen secretaris van Cura
Migratorum en nu onderzoekster bij KASKI (Bureau voor onderzoek en advies over
religie en samenleving te Nijmegen) hebben onderzoek gedaan naar achtergronden,
de huidige situatie en de toekomst van ongeveer vijftig geloofsgemeenschappen van
katholieken huize. Dat onderzoek heeft in 2004 plaatsgevonden en stelde vragen
over mogelijkheden van eigen kadervorming, cohesie van de eigen groep,
mogeliikheden van gebruik van eigen taal en cultuur in de vieringen en bijeenkomsten,
de behoefte aan beleving van de eigen cultuur binnen de eigen groep en relaties met
de rest van katholieke kerk.
Het verslag van het onderzoek concentreert zich allereerst op de grote steden
(Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de omgeving daarvan, en
vervolgens op de rest van Nederland, waar ook specifieke katholieke parochies van
en voor Surinamers zijn.
De interviews met voorgangers en leden van de migrantenparochies vormen de
basis van deze publicatie. Het materiaal komt dus van de basis, maar diverse vragen
waren erg vreemd voor migranten en feitelijk konden zij niet altijd een antwoord
formuleren. Maar dat ligt dan aan de onderzoekers die het vragenformulier opstelden.
Het blijkt dat er nog steeds behoefte is aan een eigen huis en aan cohesie, ook aan
kadervorming en eigen beheer, behoefte aan ruimte (letterlijk en figuurlijk), aan
coördinatie en vooral ook aan steun bij die kadervorming en het naar voren schuiven
van bekwame kerkelijke leiders/sters. Het maakt natuurlijk veel verschil of je te
maken hebt met de eerste, de tweede of de derde generatie migranten. Er is bovendien
een proces van
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de-migrantisatie in de Nederlandse samenleving aan de gang, ook binnen de zogeheten
migrantengroepen. dus een proces ter vermijding van stigmatisatie door burgers maar
steeds migrant te blijven noemen.
De boodschap voor de migrantenkerken en de Nederlandse katholieke kerk is dat
er snel voor theologische opleidingen onder deze nieuwkomers gezorgd moet worden.
Ook zou het dienstig zijn als de kerkprovincie zich zou gaan bekommeren om deze
nieuwkomers, met de nieuwe uitdagingen, culturen, talen en theologieën die daarbij
horen. Deze publicatie geeft een voorzet vuor de ontwikkeling van migrantentheologie
en voor een interculturele dialoog vanuit migranten.
De publicatie heeft de vragenlijst opgenomen, evenals tabellen van de antwoorden
en verder de adressen van de nieuwe migrantenkerken. Binnen deze
geloofsgemeenschappen verandert er nog eens wat, zodat adressen intussen veranderd
kunnen zijn, terwijl er zich ook weer nieuwe groepen hebben aangediend, zoals de
katholieke Irakezen. Om iets vreemds te melden: in Den Haag is er tot heden een
aparte groep voor de witte en een voor de zwarte Frans-sprekenden. Kan je nagaan.
Deze publicatie met inbegrip van moeilijke noties als migrant, allochtoon en met
een wel wat al te brede titel (alle volken!) is een welkome en noodzakelijke aanvulling
op publicaties van protestantse kant, zoals die van J. Jongeneel e.a.
Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuid-Amerikaanse
christenen in Nederland (1996) en A. v.d. Broek met zijn Ieder hoorde in zijn eigen
taal; Inventaris van kerken voor - en van - Nieuwkomers en Migranten in Nederland
(2004, negende druk).
Dat de kwestie van de migrantenkerken en het geloof van de migranten steeds
meer aandacht krijgt blijkt uit publicaties als Migranten in Mokum; De betekenis van
migrantenkerken voor de stad Amsterdam (Hans Euser e.a. 2006) en Fruitful in this
land; Pluralism, dialogue and healing in migrant Pentecostalism (A. Droogers e.a.,
2006).
Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt in haar recente publicatie Godsdienstige
veranderingen in Nederland (2006), dat het snel bijzondere aandacht zal geven aan
de migrantenkerken (p. 370 en geeft alvast een voorproefje in Bijlage B3, De
migrantenkerken met speciale aandacht voor de Scots International Church Rotterdam
(L. Arnts). De Raad van Kerken gaf in 2006 de brochure Wij horen bij elkaar; Kerken,
geloof en integratie uit. Er is dus alom actie vanuit kerken en ander instituten.
Het is goed dat katholieke Surinamers en natuurlijk ook andere Surinamers
deelnemen aan het debat over de nieuwe oriëntatie van de Nederlandse kerkprovincie
nu in 2004 Cura Migratorum opgeheven is en de bisdommen de zorg voor de
migrantengroepen hebben (en dan niet alleen op pastoraal vlak, maar ook op diaconaal,
sociaal en internationaal gebied). Wat dat betreft is het vermeldenswaard dat ongeveer
180 tot 200 katholieke kloosterlingen (zusters, fraters en paters) uit het buitenland
in
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Nederland wonen en werken, met name uit de landen van het zuiden. Deze
internationalisering van religieuze instituten in Nederland heeft zeker invloed en
weerslag op het kerkelijk en religieus gebeuren in Nederland.
Joop Vernooij

Karin Anema, De groeten aan de koningin; Reis door Suriname.
Amsterdam: Atlas, 2006. 286 p., kleurenfoto's. ISBN 90 450 1206 5, prijs
€ 19,90.
Dylan van Eijkeren, Witboi; Hoe de West werd verloren; Een reis door
Suriname en over de Antillen. Breda: De Geus, 2006. 254 p., ISBN 90 445
0781 8, prijs € 18,90.

Het reisverslag wordt geschreven in een complex spanningsveld: inlevendheid vecht
met kritische distantie, nieuwsgierigheid met terughoudendheid, respect met
vasthoudendheid. En altijd gaat het om de confrontatie van levensopvattingen.
Op bijna elke bladzijde van het reisverslag - of exacter: de verzameling
reisverslagen - De groeten aan de koningin van Karin Anema komt dat spanningsveld
tot leven. Het boek start direct sterk: Paramaribo begint aan een nieuwe dag, op zich
niets bijzonders, maar het eerste wat de reizigster observeert is twee gesmolten, nog
net herkenbare condooms op en golfplatendak. Ze loopt de Costerstraat in en een
jongetje roept haar toe: ‘U zwemt! Of u loopt hard! Ik zie het aan uw voeten! Hebt
u meegedaan aan de Olympische Spelen?’ De observator ontpopt zich direct als de
reizigster uit het goede hout: alert, scherp lettend op niet eerder door anderen geziene
details, gevoelig voor ander taalgebruik. Ze is ondernemend, trekt erop uit om alsmaar
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méér te zien, ze is niet het type van de reiziger als Dylan van Eijkeren die in zijn
recent verschenen reisverslag Witboi; Hoe de West werd verloren zich van het ene
luxehotel naar het andere sleept, nu en dan eens een busritje maakt om vast te stellen
dat er niets in de West te beleven valt en dat het er vooral heel erg warm is, en die
na weken zweten helemaal niets weet te melden dat we al niet wisten, volgende
rum-cola alstublieft. De eerste hoofdstukken van Anema's boek geven direct ook
buitengewoon inlevend proza te lezen. Het gaat over het zoontje van de reizigster,
dat lijdt aan een ernstige botziekte waarvoor de westerse medici geen remedie kunnen
vinden. Ten einde raad bezoeken moeder en zoontje het Surinaamse binnenland om
bij de Saramakaanse natuurgenezer Pake soelaas voor hun probleem te vinden. Met
een zorgvuldige en geduldige behandeling weet Pake het zoontje van een wrak om
te toveren tot een
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vlot lopende jongen. Het woord ‘toveren’ geeft hier ook weer iets aan van het
spanningsveld: de blanke westerse vrouw staat sceptisch tegenover de
Marronnatuurgeneeswijze, zij geeft zich ten einde raad over aan de man, maar de
zorg en angst om haar zoontje straalt soms van de bladzijden af. In de wijze waarop
Anema dit relaas neerzet, geeft zij een sterk staaltje van hoe een westerse en
niet-westerse cultuur kunnen divergeren. Dat dit relaas authentiek overkomt is vooral
te danken aan de knappe wijze van beschrijven.

Knap zijn vaak ook de observaties in de hoofdstukken die volgen, maar daar is de
inzet toch een andere. Nieuwsgierigheid blijft Anema's belangrijkste drijfveer, maar
die nieuwsgierigheid wordt niet altijd op prijs gesteld. En dan ontstaat een ander
spanningsveld: de reizigster stelt zich inlevend op, wil doordringen tot zaken die
haar vreemd zijn en speelt natuurlijk de kaart uit van de niet-toeriste die uit oprechte
en diepgaande belangstelling voor de ‘andere cultuur’ zich veel moeite getroost om
door te dringen tot wat haar onbekend is. Dat is haar goed recht, maar het is natuurlijk
evenzeer het goede recht van de geobserveerden om zich af te sluiten en te zeggen:
we hebben al genoeg pottenkijkers gehad, we hoeven nier zonodig nogmaals in een
boek beschreven te worden. Daar legt Karin Anema zich niet bij neer. Zij reist naar
Jaw-Jaw aan de Boven-Suriname voor een begrafenisritueel, maar de verveling slaat
toe en zij wacht uiteindelijk het ritueel niet af. Serieuzer wordt het in Galibi waar zij
een pur'blaka (een rouwritueel) bij de Karaïben meemaakt. Dat dit met grote
hoeveelheden kasiri gepaard gaat en uitloopt op handtastelijkheden en kotspartijen
is al uit de oudste reisverslagen bekend, maar Anema geeft hier dorpshoofd Ricardo
Pané een bedenkelijke hoofdrol. Het verslag wordt een relaas over traditie en
vooruitgang in een Karaïbs dorp, over overleven en opportunisme, over
oorspronkelijke waarden en aangeleerd vooruitgangsdenken en het zet op die manier
de dilemma's van mondialisering scherp neer. De antropoloog Peter Kloos is nog
altiid de grote boeman in Galibi (ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe een
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andere antropoloog, Bonno Thoden van Velzen, zich bij de verdediging van een
proefschrift in 2002 verberen opwond die miskenning van zijn collega, maar beste
Bonno, het is nu eenmaal niet anders). Karin Anema doet wat een goede reporter
moet doen: nagaan wat de grondslag vonnt van die negatieve beeldvorming, zelf
Kloos' boeken lezen en de mythe van de man die ‘over de rug van de Indianen opklom
tot hoogleraar’ terugbrengen tot een geschiedenis van wanbegrip, misverstand en
frustratie. Maar dan komt de tegenwoordige tijd: als kapitein Pané de schrijfster
werkelijk
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agressief heeft benaderd en haar zowat het dorp heeft uitgejaagd, is het dan retorisch
verstandig om zich te beroepen op het praatje dat hij zelf misschien niet honderd
procent Indiaans bloed heeft, of dat hij jaloers is op de jongere mannen die de gezellige
boezem van Anema tot richtpunt van hun erotische belangstelling kozen? Hier wordt
dorpsroddel omgezet in zogenaamd objectieve observatie (want het is nu eenmaal
door iemand gezegd). In wezen is het natuurlijk een manier om die vervelende Pané
een hak te zetten. Zelfs al zou Pané niet honderd procent Indiaans zijn - maar wie
interesseert zich voor dat soort argumentatie die bij de hondenfokkerij misschien
wel kracht van argument heeft? - dan nog kan de reizigster niet verhullen dat zij
rancuneus schrijft. Dat neemt de lezer niet voor haar in.
Ook bij de latere, lange hoofdstukken, die reizen naar de Bovenlandse Indianen Wayana en Trio - beschrijven, wisselen voor de leur uitroeptekens en vraagtekens
zich af. Uit discretie vermeldt Anema soms niet de namen van bepaalde personen in
de Inheemse dorpen, maar wat is die discretie waard als Nederlandse lezers een naam
toch niet kennen, terwijl in een dorp onmiddellijk herkenbaar is wie bedoeld is met
bijvoorbeeld ‘de kapitein van Kawemhakan’? Anema geeft ontegenzeglijk indringende
observaties, zoals het relaas van een blinde Wayana-man in Apetina, die zijn ieven
te danken heeft aan de komst van christelijke zendelingen. Als gehandicapte baby
zou hij volgens traditionele opvattingen in het bosland zijn omgebracht. Ik kan me
ook geen ander reisverslag herinneren waarin de eerste Amerikaanse zendelingen
zelf aan het woord komen. Het optreden van deze ingevlogen en zelfgenoegzame
ouwe Texanen wordt door Anema kritisch maar niet gechargeerd neergezet. Tegelijk
sijpelt voortdurend de irritatie door dat zij aan de Litani en elders niet met open armen
wordt ontvangen. Westerse vrouw met blocnote landt zomaar uit de lucht midden in
het oerbos van Zuid-Suriname, de Inheemsen snellen niet direct toe met opengehakte
kokosnoten, korjaal en peddelaars. Conclusie van Anema: die lui zijn weinig gastvrij.
Maar wat als een Wayana nu eens aan een parachuutje in het tuintje van Anema
landde, haar huis binnenstormde en meteen begon te vragen: wat verdien je met je
schrijverij, geloof je wel in God, hoe pers jij je baby eruit bij de bevalling? En dan
nog: als die Wayana aan een vrouw in de Hollandse Randstad die vragen zou kunnen
stellen, dan betekent dat nog niet automatisch dat dat op 8500 kilometer afstand
binnen een heel andere samenleving wel zomaar kan. Zou Karin Anema er echt niet
van op de hoogte zijn geweest dat de Inheemsen aan de Lawa een krutu hebben
georganiseerd, waarbij zij besloten hebben dat deze wildvreemde vrouw die weinig
tot niets voor hen betekent, het zelf maar moet uitzoeken als ze zonodig door het
Zuid-Surinaamse bos wil baggeren? Of zwijgt ze daar maar liever over?
Ongetwijfeld niet op deze manier bedoeld, is De groeten van de koningin opnieuw
een demonstratie geworden van de diepe kloof die twee werel-
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den scheidt. ‘Ik kijk. Stel vragen. Hoe zit dit en dat?’ noteert Anema op pagina 253.
Tegelijk maken die vragen je tot buitenstaander, roepen ze irritatie op, markeren ze
de scheidsmuur tussen jij en ik. Wie geen vragen stelt en enkel observeert, is
eenvoudiger te accepteren. En schrijft misschien ook geen boek, dat is waar. Die
dilemma's zijn niet op te lossen. Ten slotte: wat wel op te lossen is, is de kennelijke
nonchalance waarmee uitgeverijen voorbijgaan aan elementaire zorgvuldigheid in
de redactie van teksten. Helaas is dit boek geen gunstige uitzondering op zovele
recent verschenen boeken - het genoemde Witboi incluis - en wemelt het ook hier
van de feitelijke onnauwkeurigheden. Sedert wanneer zijn er Duitse paters geweest
in het katholieke Ganzee, en wat moet ik me dan bij ‘Duitse paters’ voorstellen (p.
29)? Zelfs Wikipedia weet toch dat Jagernath Lachmon (en niet Lachmann) nooit
president van Suriname is geweest (p. 25). Er is niet een granman per district (p.
34), Atjoni heet niet Adjoni (p. 30), Jos Steeman niet Steenman (p. 45), A.C. Cirino
niet Sirino (p. 281), aan Grammoxan is nooit iemand gestorven, wel aan Gramaxon
(p. 67) en bij de wespenproef verspreiden insecten zich niet over je lijf, maar zitten
ze lekker een matje te steken (p. 179). Heren en dames uitgevers: mag het nu eindelijk
eens afgelopen zijn?
Michiel van Kempen

Karin Amatmoekrim, Wanneer wij samen zijn. Amsterdam: Prometheus,
2006. 289 p., ISBN 90 4460 859 X, prijs € 17,95.

Al twee jaar na haar goed ontvangen debuutroman Het knipperleven komt Karin
Amatmoekrim met een lijvig tweede boek: Wanneer wij samen zijn. Deze nieuwe
roman is opgezet als een echte familiesaga, die zich uitstrekt over drie-vier generaties
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Javanen. Het verhaal begint wanneer Wagiman wegloopt met de jonge vrouw
Soeminah als deze tegen haar zin wordt uitgehuwelijkt aan een oude man. Zij vestigen
zich in Tambaredjo in het district Saramacca en al spoedig wordt Toekinem geboren,
die nog het gevolg blijkt te zijn van de kortstondige relatie van Soeminah met de
oude man. De lezer volgt niet alleen de geschiedenis van de eersteling Toekinem,
maar ook van de negen kinderen die uit de verbintenis van Waginem en Soeminah
geboren worden, én van een hele sliert kleinkinderen (de stamboom van maar liefst
31 personen vóór in het boek is geen luxe om het verhaal goed te volgen). Bij de een
wordt
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het verhaal uitgebreider verteld dan bij de ander. Veel aandacht is er voor de op een
na jongste dochter Soeratijem, die eerst een kind krijgt van de knappe rokkenjager
Erik Chin, en later van de zeeman Fokke Boersma. Met Erik Chin heeft het verhaal
zich al verplaatst van Tambaredjo naar Paramaribo en met Fokke Boersma wordt
het verhaal opnieuw verlegd, nu naar Nederland, waar de lezer te zien krijgt hoe de
relatie van Soeratijem met de drinkebroer Fokke fout loopt, en de Javaanse zich
staande moet zien te houden in een nogal droevig migrantenbestaan in een nog
droeviger flatgebouw in de verschrikkelijk droevige stad IJmuiden.
Met deze roman heeft de moderne geschiedenis van de Surinaamse Javanen zijn
intrede gedaan in de Surinaamse letteren. Javanen figureerden wel eerder in proza
van niet-Javanen zoals in Bea Vianens Strafhok of het nogal larmoyante Het meisje
uit de sawah van Joruno, maar niet eerder werd een Javaanse familie zo beschreven
als nu bij Amatmoekrim. Tal van scènes brengen het Javaanse districts- en stadsleven
dichtbij: het leven beheerst door de adat, verwachtingen en teleurstellingen, de rites
de passage (zoals een tot in details beschreven lijkbewassing bij het overlijden van
Soeminah), de confrontatie van de districtsbewoners met ‘de stad’, de veranderde
familieverhoudingen wanneer de migratie naar Holland eenmaal achter de rug is
(met een even ontroerend als komisch neergezet telefoongesprek tussen Soeratijem
in IJmuiden en haar oude, in de telefoonhoorn schreeuwende vader in Suriname, die
maar niet kan vatten dat je in Holland op ijs kan lopen: ijs net als cube ice, legt zijn
zoon hem uit). Mooi is ook om te zien hoe het westerse exotisme-begrip op
verschillende plaatsen wordt orngekeerd: niet de tropenbewoners zijn de exotische
apies om naar te kijken, maar de westerlingen, expliciet bijvoorbeeld op p. 182:
‘Hendrik Amatoeloes vond de Hollander niet zijn stortvloed aan verhalen een
exotische vreemdeling, terwijl hij hem tegelijkertijd met een aangeleerd respect voor
zijn blanke huid en afkomst bezag.’ Qua vernieuwende verhaalstof is Wanneer wij
samen zijn dus een betangwekkend boek. De vraag is vervolgens of het ook om een
geslaagd literair werk gaat.
Het meest opvallende aan deze roman is dat er nauwelijks enige begeestering
uitgaat van de eerste helft, en dat Amatmoekrim pas in de tweede helft laat zien dat
ze ook echt goed kan schrijven. Alles staat er wel in de eerste helft, maar het is weinig
geïnspireerd neergeschreven, het kabbelt maar door. Vaak geeft de tekst het idee dat
die snel even uit de mouw is geschud en dat alles wat recht en krom is, zonder enige
correctie is blijven staan: ‘Naast elk huis stonden twee of meer grote bomen, waarvan
de schaduw werd gebruikt om in te praten’ (p. 22), ‘De hoogste manja's konden
namelijk niet preventief geplukt worden’ (p. 23), ‘Wagiman die eerst ontzet, toen
hulpeloos en vervolgens verbijsterd was geweest, keek nu met een mengeling van
al deze emoties naar Soerni.’ (p. 33), ‘Toen het huilen niet ophield en de kleren van
de oude man doorweekt begonnen te raken van de hoeveelheid tranen die erop
drupten’ (p. 33). De personen
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spreken soms Surinaams-Nederlands (‘Ik zet je kleren hier voor je’ (p. 100), maar
soms een een hoog-Hollands waar men zelfs in IJmuiden van zou opkijken. Of het
nu komt doordat de schrijfster zelf al op vijfjarige leeftijd uit Suriname vertrok, kan
ik niet beoordelen, maar voorzover het verhaal zich in Suriname afspeelt komt het
vaak weinig doorleefd over, en Amatmoekrim stapelt ook fout op fout. Tambaredjo
ligt in de kustvlakte en kan dus niet op de grens van het regenwoud liggen (p. 89).
Bij het dorp staat een olieraffinaderij (p. 92), maar er heeft nooit een olieraffinaderij
in Saramacca gestaan en al helemaal niet in de jaren vijftig of zestig; die kwam er
pas tientallen jaren later bij Livorno. Een golfclub in Paramaribo ergens in de jaren
zeventig (pp. 136 e.v.) kan ook alleen maar aan projectie vanuit het Nederland van
de eenentwintigste eeuw ontsproten zijn. In de haast om weer snel met een jonge
auteur te scoren heeft boekenpoeperij Prometheus blijkbaar een onbetaalde stagiaire
als redacteur aangewezen, want anders had de auteur toch voor veel van het
bovenstaande kunnen worden behoed. Dan waren tenminste ook alle niet-Nederlandse
woorden consequent cursief gezet en in de woordenlijst opgenomen en was het
Sranan gespeld zoals het officieel gespeld moet worden. En je kon er vergif op
innemen: het exotische poppetje Amatmoekrim moest natuurlijk door Prometheus
aan de lezers gesleten worden met een boekomslag dat werkelijk kant noch wal raakt
als het om een Javaanse historie gaat: een negerjongetje in een korjaal ergens diep
in het Surinaamse binnenland.
Hoe meer we bij onze tijd komen en hoe dieper we in de migratieproblemen duiken,
hoe beter Karin Amatmoekrim gaat schrijven. Ze geeft om te beginnen al een fraaie
tekening van hoe Soeratijem de kennismaking met Holland ervaart. Bloemkool wordt
de metafoor voor het bedompte Holland. Prachtig gezegd is bijvoorbeeld: ‘Terwijl
Deborah de worteltjes van de taugé brak, leerde ze hetzelfde als wat Soeratijem van
Soeminah had geleerd. Hoe je van eten liefde maakt’ (p. 236). Amatmoekrim geeft
een diep inlevende schets van het leven in een gezin met gescheiden ouders, ze weet
jonge pubers voortreffelijk te typeren, bij de kindermishandeling lopen je de rillingen
over de rug en kijk nu toch eens wat een schitterende zin zij in alle eenvoud weet
neer te schrijven: ‘Surinarne was heel mooi, begreep Deborah. Zo rnooi, dat je er
verdrietig van werd als je er ver vandaan was’ (p. 275).
Wanneer wij samen zijn is een relaas over het lot van generaties Javanen aan twee
zijden van de oceaan. Het boek opent ook met een bespiegeling over het menselijk
lot en Karin Amatmoekrim laat haar roman groots eindigen door te tonen hoe mensen
hun lot krachtdadig in eigen hand kunnen nemen, wanneer moeder en dochter radicaal
kiezen voor een nieuwe toekomst waarin het familieverhaal historisch een plaats
krijgt. ‘Kan het zijn,’ schrijft Amatmoekrim op de laatste bladzijde, ‘dat de
vastberadenheid waarmee een voornemen genomen is, de persoon en zelfs zijn
bedoelingen overstijgt? Dat het zich losmaakt van het individu en
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als een rusteloze geest aan deurknoppen morrelt, kopjes in keukenkastjes laat
klepperen, generaties later, totdat de boodschap wordt begrepen?’ Wat zonde dat
deze roman niet helemaal met zo'n drive geschreven is.
Michiel van Kempen

J.G. de Kruijf, Guyana junction; Globalisation, localisation, and the
production of East Indianness. Amsterdam: Dutch University Press, 2006.
400 p., ISBN 90 3610 058 5, prijs € 34,50.

Op 29 augustus 2006 promoveerde Hans de Kruijff op een Engelstalig proefschrift
dat hij in het Nederlands de titel Kruispunt Guyana; Mondialisering, lokalisering en
de productie van ‘hindoestaniteit’ meegaf. De Kruijf droeg zijn boek op aan zijn
vrouw Naleane, maar zijn liefde voor haar is zo groot dat ook verschillende passages
in het boek een ode aan zijn geliefde geworden zijn, zie alleen al pp. 341-343. Het
is een dik boek geworden, want de 400 bladzijden zijn klein bedrukt. Ik denk dat de
schrijver trots mag zijn op zijn dissertatie. Het is een uitputtende analyse geworden
van de cultuur van de Hindostanen in Guyana. Het boek deed mij erg denken aan
J.D. Speckmanns dissertatie Marriage and kinship among the Indians in Surinam
(1965), maar De Kruijfs publicatie is breder en biedt ook meer.
Het boek bestaat uit een inieiding en twee delen telt in totaal negen hoofdstukken.
In de inleiding geeft de auteur een omschrijving van etniciteit en religie en legt hij
uit dat hij gebruik zal maken van het theoretisch kader van Pierre Bourdieu aangevuld
met wat naar voren is gebracht door Naomi Quinn en Claudia Strauss. Maar hij wil
op deze theorieën ook zelf een aanvulling geven. Aan het eind van zijn boek komt
aan het licht dat het hem gaat om de vrijheid van iedere persoon om zijn of haar eigen
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weg te gaan op basis van motieven die niet alleen rationeel zijn, maar ook een
emotionele kant hebben. Met andere woorden, het zijn niet alleen de verschillende
constellaties van ideeën of ‘conditionerende verbanden’ die bepalen hoe hij of zij
leeft.
Daarvoor echter heeft De Kruijf een sterk exposé neergezet dat dit illustreert. In
deel 1, ‘Interconnecting conditions’, vertelt hij de geschiedenis van de Guyanese
Hindostanen. Hij laat zien hoe zij van een groep die in India nog zeer heterogeen
was, in Brits-Guyana samensmolten tot één geheel, terwijl er vooral tegen de tijd dat
de onafhankelijkheid van Guyana naderde, tussen Hindostanen en Afro-Guyanezen
een steeds
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grotere polarisatie op gang kwam. Deze polarisatie werd bewust versterkt door
vakbondslieden, politici en anderen die een zekere invloed wilden uitoefenen, omdat
zij zo het best in staat zouden zijn de macht in het land te veroveren. Vrijwel alle
politieke en sociale verbanden werden etnisch opgezet. Ondertussen echter kreeg
ook de mondialisering steeds meer vat op Guyana. Daardoor ontstonden er nieuwe
en frequentere contacten met India, de Arabische wereld en Noord-Amerika.
Bewegingen uit India, waarvan de meeste hindoeïstisch waren, islamitische
bewegingen, waarvan een deel Arabisch was maar een ander deel Indiaas of
Pakistaans, kregen daardoor in Guyana voet aan de grond. Tegelijkertijd echter was
er ook sprake van secularisatie. Want door de verspreiding van de elektrieiteit en
een toenemende beschikbaarheid van communicatiemiddelen, ook op het platteland,
kregen de Guyanezen steeds meer te maken met invloed van de westerse, Amerikaanse
cultuur. En dan waren er nog de oude religieuze verbanden die zich in Guyana op
een nieuwe manier georganiseerd hadden. Omdat talloze hindoes na verloop van tijd
slechts Engels konden verstaan, had in het hindoeïsme het christendom invloed
gekregen op hun gedachtewereld. Bovendien narnen de hindoes ook een deel van de
structuren van het christendom over, zodat er kerkachtige verbanden kwamen met
gemeenschappelijke erediensten in een tempel waar men 's zondags bijeenkwam. In
de islam was de invloed van bewegingen die een zuivering en daarmee ook een
arabisering van de islam voorstaan toegenomen. Daardoor kwam er een sterkere
nadruk op de verwantschap van de Hindostaanse moslims met de andere moslims
dan op die met de andere Hindostanen. Er ontstond echter ook een tegenbeweging
die een revitalisatie voorstond van bepaalde vormen van de Indiase islam.
In deel 2, ‘Conditioning interconnections’, laat de auteur zien dat er drie grote
constellaties zijn die invloed uitoefenen op de Guyanese Hindostanen, de erfenis uit
India (het verleden), de aantrekkingskracht van het moderne Amerika (de toekomst)
en de ellende van strijd en polarisatie in Guyana zelf (het heden). Hierin gaat het om
percepties, dus niet om de werkelijkheid van India, Amerika of Guyana. India is
vooral een sprookjesachtig oosters land met een hougstaande cultuur. Amerika laat
de droom zien die je in je leven moet proberen te verwerkelijken. En Guyana is het
land waarin armoede heerst en een sterke onderlinge vijandigheid om zich een deel
te verwerven van de beperkte rijkdom die daar te vinden is. Er is in Guyana immers
altijd rivaliteit: tussen Afro- en Indo-Guyanezen, tussen moslims en hindoes, en
tussen islamitische en hindoeïstische groepen onderling. Hierin zijn oude verbanden,
zoals het gebruiken van het familiemodel voor verbanden die niet des families zijn,
aan slijtage onderhevig en winnen moderne verbanden als de vriendschap van de
peer group aan invloed. Ook op seksueel gebied wordt de liefde, en de aandacht voor
de seksualiteit van de vrouw steeds belangrijker, hoewel onder de oppervlakte de
oude Indiase patronen uit
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het patriarchaat nog hun geldingskracht houden. Een ander teken van invloed uit
Amerika is de grotere aandacht voor het lichaam die er onder de Hindostanen gekomen
is. Maar ondertussen voeden zij hun kinderen nog vaak op volgens het oude Indiase
adagium van ze bang maken, zodat ze voorzichtig zullen zijn.
In de kosmologische visies die men heeft wint het christendom aan kracht, niet
alleen doordat er Hindostanen christen worden, maar ook doordat de hindoes ondanks
hun geloof in het karma steeds meer waarde zijn gaan hechten aan de kracht van
speciale rituelen, zogenaamde prayer pujas, om de werkelijkheid van het leven in
hun eigen voordeel te veranderen, bijvoorbeeld op het ogenblik dat iemand examen
moet doen, of als er sprake is van ernstig ziekte. Dat is in feite in strijd met de wet
van het karma. Bij sommige moslims is het kiezen voor een zuiverder vorm van
islam een middel om dit bereiken. Het gebed van een goede moslim vermag meer
dan dat van een Indiase moslim, orndat volgens de ‘zuivere’ moslims in de Indiase
islam veel is aangeslibd dat daarin niet thuis hoort.
Het vreemde is echter dat velen naar Amerika willen, ook moslims, terwijl Amerika
in de ogen van de ‘zuivere’ moslims tegelijkertijd een plek is waar je niet moet zijn.
Deze contradicties lost men op door compartimentalisatie. Zo veroordeelde een
islamitische voorganger in een gesprek eerst Amerika, om daarna als trotse vader op
foto's te taten zien hoe mooi zijn studerende dochters woonden in Canada.
De persoonlijke identiteit van de Hindostaan wordt sterk bepaald door de ander
regenover wie hij staat. Zo is hij Guyanees bij het inchecken op Kennedy Airport in
New York, moslim als hij in Guyana aankomt en een gebed doet in de kapel van het
vliegveld, Hindostaan als hij langs de Afrikaanse dorpen in zijn land rijdt en een
aanhanger van de Arya Samaj in zijn eigen homogeen Hindostaanse dorp.
Ondanks de onmiskenbare kwaliteiten die dit boek bezit, is er ook kritiek mogelijk.
Met name ten aanzien van het hindoeïsme heeft De Kruijf te weinig aandacht
geschonken aan het specifieke karakter van het bhakti-hindoeïsme en aan de
verschillen tussen de Sanatan Dharm en de Arya Samaj. Het valt me bovendien op
dat hij bepaalde literatuur over het Guyanese en Surinaamse hindoeïsme heeft gemist.
Ik denk aan Odaipal Singhs Hinduism in Guyana; A study in traditions of worship
(1995) en eventueel ook mijn eigen Hindoes in een creoolse wereld (1999). Verder
heeft hij van de literatuur die hij wel geraadpleegd heeft, zoals de boeken van pater
C.J.M. de Klerk en Klaus K. Klostermaier, gen goed gebruik gemaakt. Daarnaast
had hij er goed aangedaan meer boeken te raadplegen over de Arya Samaj. The light
of truth van Swami Dayananda Sarasvati, de inspirator van de Arya Samaj, is
tegenwoordig zelfs online beschikbaar.2

2

http://www.aryasamajjamnagar.org/satyarth_prakash_eng.htm.
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Want nu gaat de schrijver er teveel van uit dat de opvattingen van de Vedanta-vorm
van het hindoeïsme representatief zijn voor het hele hindoeïsme. Hij meldt dat de
hindoes in Guyana niet langer streven naar de moksha, de bevrijding uit de ellende
van de reïncarnatie en de eenwording met het Absolute, maar naar een soort van
hemel. Dat schrijft hij vervolgens toe aan de invloed van het christendom. Maar in
Klostermaiers A survey of Hinduism staat al:
For the majority of Hindus, in ancient as well as in contemporary India,
the path of works is what religion is understood to be: pilgrimages,
almsgiving, recitation of prayers, and other good works are supposed to
create punya, which allows one to dwell for some time in heaven and attain
a good rebirth.3
De meeste hindoes zijn namelijk geen aanhangers van de Vedanta, maar voelen zich
thuis in de stroming van het bhakti-hindoeïsme. En dat geldt zeker voor de hindoes
die in de negentiende eeuw naar Guyana kwamen. Het feit dat de hindoes prayer
pujas verrichten, is evenmin een vorm van beïnvloeding door het christendom. De
hindoetraditie is vol van verhalen over goden die de wetten van het karma doorbreken
om hun gelovigen te helpen. De contradictie waarover De Kruijf spreekt, is al in het
hindoeïsme zelf aanwezig.
Voor zijn uitleg van het begrip maya in het hindoeïsme luisterr hij naar een
aanhanger van de Arya Samaj om vervolgens te concluderen dat maya geen illusie
is, maar dat is maya ook niet volgens de leer van de Arya Samaj, wel volgens de
opvattingen van het Vedanta-hindoeïsme. De Kruijf vergeet bovendien dat het
hindoeïsme in de negentiende eeuw in India zelf al sterk onder invloed srond van
het christendom en het was met name Swatni Dayananda die probeerde door bepaalde
aanpassingen aan islain en christendom de christelijke zending de wind uit de zeilen
te nemen.
Met andere woorden, veel van wat De Kruijf noemt als voorbeelden van
lokalisering in Guyana is dat niet. Desondanks blijft het waar dat het Caraïbische
hindoeïsme door het chrisrendom is beinvloed, maar niet op deze punten, of op een
andere manier. Dus helemaal ongelijk heeft de auteur niet.
Daarnaast telt het boek een paar merkwaardige routen. Een daarvan is dat de
schrijver het woord devotas gebruikt voor de hindoegoden. In de literatuur schrijft
men op basis van transcriptie uit het Hindi devanagari-schrift altijd devtas, deotas,
of eventueel vanuit het Sanskriet devatas.

3

Klaus K. Klostermeier A survey of Hinduism (Albany: State University of New York
Press, tweede herziene druk 1994), p. 217. Zie ook p. 256, waar hij vertelt dat voor
Vallabha verblijf bij God hoger is dan moksha. En zie verder C.J.M. de Klerk, Cultus
en ritueel van het orthodoxe hindoeïsme in Suriname. (Den Haag: Amrit, tweede druk,
deel 1), p. 70.
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Tenslotte mag het een dissertatie als deze eigenlijk nooit ontbreken aan een register.
De Kruijfs dissertatie biedt veel meer dan in deze toch al uitgebreide recensie
genoemd kan worden. Het boek is daarom zeer aan te bevelen en belangrijk voor
iedereen die een dieper inzicht wil krijgen in de processen waar de Guyanese
Hindostanen en de Guyanese Hindostaanse cultuur doorheen zijn gegaan. De Kruijf
blijkt bovendien diep in de Hindostaanse cultuur doorgedrongen. Maar soms verraadt
zich in hem de Europees georiënteerde Westerling, bijvoorbeeld in de opmerking
‘To believe is generally harder than to disbelieve’ op p. 300. Zonder te beweren dat
er geen Hindostaanse agnosten of atheïsten zijn, vermoed ik dat weinig Hindostanen
hem dat na zullen zeggen.
Freek L. Bakker

Carel Roessingh, Karin Bras, Myrte Berendse en Hanneke Duijnhoven
(red.), Entrepreneurs in tourism in the Caribbean Basin; Case studies from
Belize, the Dominican Republic, Jamaica, and Suriname. Amsterdam:
Dutch University Press, 2005. 188 p., ISBN 90 3610 048 8, prijs € 24,50.

Sinds ik in december 2005 gebruik maakte van de FPU-regeling - zeg maar gewoon
dat ik de VUT inging - organiseer ik met de antropoloog Thomas Polimé en de
bioloog Vijko Lukkien reizen naar Frans Guyana en Suriname. Carel Roessingh, de
hoofdredacteur van de bundel Entrepreneurs in tourism die van mijn nieuwe roeping
hoorde, stuurde me prompt zijn fraaie bundel met opstellen over toerisme toe. Je
moet je natuurlijk wel een beetje wetenschappelijk oriënteren, als je mensen meesleurt
langs natuurparken in Suriname en Frans Guyana en hen in een korjaal de Marowijne
en Tapanahoni opjaagt!
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In het boek zijn bewerkte master-thesissen opgenomen van studenten van zowel
de Hogeschool In Holland als van de opleiding Cultuur, Organisatie en Management
van de Vrije Universiteit. Het boek is opgedeeld in vijf blokken: Belize, Dominicaanse
Republiek, Jamaica en Suriname als ‘landenblok’, met als uitleiding een afsluitend
theoretisch blok over de methodologie van onderzoek binnen het studieveld toerisme.
Die uitleiding beviel mij wel. Het bevat gelukkig geen overzicht van de vaak zinloze
theoretische literatuur die over (al of niet duurzaam) toerisme in de loop der jaren is
geproduceerd, maar een aantal waardevolle notities
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over hoe een antropoloog, die dus geen toerist is, zich in het algemeen beweegt in
de wereld van de vaak kleine touroperators in deze landen. Aan deze vijf blokken
gaat een korte introductie vooraf van de vier redacteuren. Zij beperken zich ertoe uit
te leggen waarom een keuze gemaakt is voor Belize, de Dominicaanse Republiek,
Jamaica en Suriname. Dat blijkt toch een vrij willekeurige geweest te zijn,
samenhangend met de expertise van de begeleiders en de interesse van de
participerende studenten.
Het boek bevat geen conclusie waarin de vier toeristische landen met elkaar worden
vergeleken. Die vergelijking moet de lezer zelf maken door de inleidende
hoofdstukken op elk toeristenland door te nemen. Uit die inleidingen blijkt dat de
Dominicaanse Republiek met name all inclusive-toeristen trekt, die zich voor
betrekkelijk weinig geld goed laten volstoppen in een fraai hotel vlak aan zee. De
meesten rnaken dan wel een tour om de authentieke Dominicaan in zijn pittoreske
omgeving te bewonderen. Hetzelfde geldt min of meer voor Jamaica. Ook daar zitten
de - vooral Engelse - toeristen goed verzorgd in een hotel aan het strand. Daar Jamaica
een slechte naam heeft vanwege zijn hoge criminaliteit en de antikoloniale houding
van veel Jamaicanen, zien op dit eiland veel toeristen maar af van het contact met
de bewoners.
Belize trekt een ander soort toeristen. De helft van de Beliziaanse bevolking is
Maya en spreekt Spaans. Belize heeft Maya-ruïnes en beroemde grauen waar in
helder water gezwommen kan worden. Een reis naar Belize wordt vaak gecombineerd
met een tocht naar Guatemala, waar men bijvoorbeeld het Maya-tempelcomplex
Tikal bezoekt. Het toerisme is in dit land kleinschaliger. Er zijn weinig grore
touroperators die duizenden toeristen op een bepaalde plek afzetten, maar er komen
meer individuele reizigers die zelf hun route hebben uitgestippeld. Naast een bezoek
aan de Maya-tempels brengen zij ook en een paar dagen door aan de mooie stranden
langs de kust of snorkelen op een van de vele, prachtige, kleine Caraïbische eilanden
voor de kust.
En dan Suriname. Zo'n vijftien jaar geleden gingen er nauwelijks toeristen naar
Suriname. Vorig jaar verstrekte het Surinaamse consulaat in Nederland 90.000 visa
voor Suriname. Het overgrote deel van deze visa was bestemd voor familiebezoek
voor Nederlanders van Surinaamse afkomst die verwanten en kennissen rond
Paramaribo gingen bezoeken. Suriname krijgt echter in toenemende mate ook echte
(wel Nederlandse) toeristen. Vaak zijn dit mensen die een band met Suriname hebben,
bijvoorbeeld omdat zij ooit bij de TRIS gezeten hebben, een dochter of zoon hebben
die in Paramaribo stage doet, en mensen die in Nederland veel contact hebben met
Surinamers. Er zijn geen grote touroperators die Suriname aandoen. Het land heeft
enkel moeilijk bereikbare stranden, de zee is blubberig, het regent er veel, er zijn
veel muggen, in het binnenland komt malaria voor, het wegennet is slecht en voor
een buitenstaander is het volstrekt onduidelijk hoe het openbaar vervoer in Suriname
functioneert.
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Daarnaast is het land voor een toerist gewoon duur.
Wat het land wel heeft is een kleurrijke bevolking, aardige bewoners, prachtige
rivieren, een mooi centrum in de hoofdstad en een interessant binnenland waar
Inheemsen en Marrons wonen. Maar het is wel erg duur om in het binnenland te
komen. De in Paramaribo opererende touroperators hebben mooie tochten, maar ze
zijn eigenlijk onbetaalbaar. Twee weken op vakantie in Suriname en dan meer zien
dan een erf in Paramaribo, is ongeveer net zo duur als zes weken Thailand. Dus het
is maar goed dat Nederland via voormalige rijksgenoten een band heeft met Suriname,
anders was het toerisme daar net zo zieltogend als in Frans Guyana.
Waar gaan de toeristen in Suriname naar toe buiten Paramaribo? De recent
gerestaureerde plantage Frederiksdorp aan de Commewijne is in trek, verder Galibi
aan de Marowijne, Inheemsen en zeeschildpadden gecombineerd, het Surinamestrand
van plantage Overbridge, Jodensavanne en Brownsberg, vaak gecombineerd met een
tour naar één van de Saramakaanse dorpen aan de Boven-Suriname. De toerist met
wat meer geld gaat (ook) naar Raleighvallen of poedelt wat rond in de vallen van
Blanche Marie. Djoser biedt een week verblijf in het Wayanadorp Palumeu aan de
Tapanahoni. En Jungletours organiseert reizen naar Suriname én Frans Guyana.
Het blok Suriname in de bundel bevat drie artikelen. De toeristenindustrie in
Suriname blijkt een jungle. Ieder voor zich en God voor ons allen, lijkt de leus. Als
een Saramakaan een aardig ressort heeft opgezet met wat huisjes en als daar dan
toeristen komen, begint ledereen en overal, in alle Saramakaanse dorpen,
toeristenhuisjes neer te zetten, waardoor de meeste huisjes al zijn ingestort voor de
toch wel spaarzame toerist er geslapen heeft. Als iemand een lodge verhuurd heeft
en er komt op het laatst een meer bevriende operator, of iemand die meer geld geeft,
dan wordt de eerdere boeking gewoon geannuleerd, vaak zonder daarvan de eerste
boeker in kennis te stellen. Heeft iemand een reis geboekt via touroperator A, dan
zal touroperator B pogen reizigers tegen een iets lager tarief af te troggelen,
Gwendolyn de Boer geeft een introductie op Suriname en de ontwikkeiing van de
toeristenindustrie. Margot van den Berg van Saparoea en Myrte Berendse schrijven
over de touroperators in Suriname. Het is met name door dit artikel dat erg duidelijk
wordt dat de toeristenmarkt beheerst wordt door kleine micro-ondernemers, vaak
met een overheidsbaan, die via familiebanden en sociale netwerken de zaken regelen.
De auteurs gebruiken hiervoor de fraaie benaming ‘hossel toerisme‘. Omdat er in
verhouding tot het aantal toeristen veel te veel van deze hosselaars zijn, wordt het
product duur. Iedereen moet winst halen op weinig vraag. Het aardigste artikel over
Suriname vind ik dat van Lizzy Beekman over toerisme in het Kaliñadorp Galibi.
Er zijn minsten zes touroperators die reizen naar Galibi aanbieden. Het pakket houdt
in: vervoer Paramaribo-Al-
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bina vv., vervoer per boot Albina-Galibi vv., meestal twee overnachtingen in Galibi,
een schildpadexcursie, een gegidste tour door het dorp, maaltijden en alcoholvrije
drankjes. Prijs in het algemeen iets boven de € 150. In 2003 kwamen er jaarlijks
4000 gasten in Galibi, waarvan driekwart slaapt in de Mirisji-lodge. Lizzy Beekman
woonde drie maanden in Galibi. Ze is natuurlijk bevriend geraakt met de bewoners
van Christiaankondre en Langamankondre. Dat wil ze graag zo houden. Helaas krijgt
haar artikel daardoor een wat pastoraal tintje, waarin alle Inheemsen gezamenlijk
lijken te werken aan een mooi toeristisch project. Helaas is de werkelijkheid anders.
Ook in Galibi vechten ze elkaar de Inheemse tent uit.
Wim Hoogbergen

Jimmy Floyd Hasselbaink, Jimmy; The autobiography of Jimmy Floyd
Hasselbaink. London: HarperSport. 2006. 288 p., ISBN 0 00 721388 3,
prijs € 15.00. (Jimmy Floyd Hasselbaink, Verguisd in Nederland, bejuheld
in Engeland. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet, 2006. 242 p., ISBN 98 7905
2409 191, prijs € 19,95.)
Marcel Rözer, Winston Bogarde; Deze neger is veor niemand bang.
Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet, 2005. 175 p., ISBN 90 5240 859 9,
prijs € 6,98.
De welhaast mythische kabel mag dan op het voetbalveld aan kracht verloren hebben,
op papier staan een paar leden hun mannetje nog wel. In de afgelopen drie jaar
verschenen er vier boeken van of over Surinaamse voetballers: Clarence Seedorf
(2003), Winston Bogarde (2005), Patrick Kluivert (2006) en Jimmy Hasselbaink
(2005). De laatste was overigens geen lid van de kabel. Helaas waren de uitgevers
van de (auto)biografieën over Seedorf en Kluivert niet genegen een
recensie-exemplaar naar Oso te sturen. Gelukkig staan deze twee publicaties wel in
de bibliotheek van het KITLV en diagonaal lezen leert dat uitgeverij House of
Knowledge misschien wel gelijk had om het boek over Kluivert niet ter recensie aan
te bieden. Het is beroerd geschreven en plat openhartig over Kluiverts liefdesleven,
maar schimmiger over de episodes die van grote betekenis zijn geweest in zijn leven,
zoals het auro-ongeluk dat de dood van Marten Putman tot gevolg had. Waarschijnlijk
onbedoeld is het boek ‘interactief’: de lezer mag zelf zinnen af maken. ‘Zoals hun
eerder ook al bij Edgar Davids was overkomen, die in Milaan stroef draaide, maar
bij Juventus de pannen van het dak’ (p. 98). Einde van hoofdstuk 10. Daar wegen
de mooie kleurenfoto's niet tegen op.
De biografie van Clarence Seedorf verdiende denk ik wel een bespreking, al was
het maar omdat hij de interessantste persoonlijkheid van het kwartet lijkt te zijn. Eén
troost: deze biografie is te vroeg in Seedorfs voetballoopbaan verschenen. Alleen al
zijn verhouding tot het Neder-
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lands elftal en bondscoach Marco van Basten verdient op zijn minst een nieuw
hoofdstuk.

Jimmy Hasselbaink is in het buitenland een grotere ster dan in Nederland, waar hij
ondanks optredens in het Nederlands elftal het toch nooit helemaal gemaakt heeft.
In Engeland verscheen in 2005 een hardcover autobiografie en een jaar later de hier
besproken paperbackversie van Hasselbaink. Jimmy (of Jerrel) Hasselbaink en
Winston Bogarde hebben beiden een moeilijke jeugd gehad, met een grotendeels
afwezige vader, die in het geval van Hasselbaink tot jeugddetentie leidde. Een andere
overeenkomst is dat beiden heel nadrukkelijk de liefde voor hun moeders verklaren.
Hasselbaink zelfs tot vervelens toe. En daarmee is unk de zwakte van deze
zogenaamde autobiografie genoemd: de slordigheden en de herhalingen buitelen
over elkaar heen. Verstandig dat de uitgever de naam van de ghostwriter niet vermeld.
Uiteindelijk heeft Hasselbaink niet genoeg te melden om een autobiografie te
rechtvaardigen. Te veel uitslagen van wedstrijden inoeten dit gebrek aan inhoud
verhullen. Naast voetbal en zijn familie bestaat het leven van Haselbaink voornamelijk
uit clubbing en gokken.
Jerrel Hasselbaink is in Suriname geboren en vertrok in 1978 met een aantal
familieleden naar Nederland. Sindsdien is hij driemaal teruggaan, de laatste keer in
2004. Hij huurde een helikopter om over het land te vliegen, want hoog in de lucht
wordt je niet belaagd door spinnen, slangen en andere enge dieren (p. 24). Hij vindt
Suriname ook te gevaarlijk om met zijn dochter op vakantie te gaan. Het is dus niet
verwonderlijk dat Hasselbaink zich ondanks zijn Surinnamse wortels een Nederlander
voelt (p. 14).
Hasselbainks voetballoopbaan kwam pas echt van de grond door een transfer naar
Portugal; hii was toen 23 jaar oud en het was zijn laatste kans. In Nederland was hij
in feite opgegeven als een hopeloos geval. Na Portugal vertrok hij naar Engeland
(Leeds United), Spanje (Atlético Madrid) en terug naar Engeland (Chelsea en
Middlesborough). Hij wil zijn loopbaan ook daar afsluiten, want veel waardering
voor het Nederlandse eredivisievoetbal heeft hij niet.
Het interessantste hoofdstuk in het boek gaat over Hasselbainks carrière als
international. Voor het WK in 1998 werd hij tot zijn verrassing opgeroepen voor

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

Oranje. Hij kende gen enkele speler, behalve Patrick Kluivert, die hij niet op het
voetbalveld maar in het Amsterdamse uitgaanseircuit had ontmoet. Het WK in
Frankrijk liep voor Hasselbaink uit op een sportieve teleurstelling, omdat hij er nier
in slaagde een doelpunt te maken. De lange trainingskampen boden hem tijd enkele
spelers en de samenhang in de groep te observeren. Aron Winter was, sigarenrokend
als een schoorsteen, het hart van de spelersgroep. Kluivert was een klein
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kind, dat zich telkens onverantwoord gedroeg, maar op wie je niet lang kwaad kon
blijven. (Ter vergelijking: Bogarde vindt dat Kluivert een makkelijke jongen voor
zichzelf is, die veel begeleiding nodig heeft, Rözer, p. 150). Hasselbaink karakteriseert
Seedorf als extreem eigenwijs en een enorme kletskous, die nooit zijn mond houdt.
Hasselbaink ontkent dat er sprake was van raciale spanningen in het Nederland elftal,
maar had soms wel de indruk dat veel journalisten tegen het meespelen van gekleurde
voetballers in Oranje waren.

De ondertitel, het omslag en de eerste zin van de biografie over Winston Bogarde
spreken boekdelen. De omslagfoto van de torso van een nors kijkende, naakte
Bogarde, die een tatoe toont van de Surinaamse vlag maken overduidelijk dat deze
neger voor niemand buigt. Het boek begint met de volgende constatering: ‘Op de
bank zit een boze man’ (p. 7). Bogarde is volgens Marcel Rözer al zijn hele leven
lang boos: eigenlijk op iedereen, maar in het bijzonder op zijn vader, die hij hij het
liefst uit zijn leven zou willen gummen, de trainers en collega's, supporters en zijn
vrouwen (‘fucking ingewikkelde wezens’, p. 96). Zijn familie noemt hem
‘Neanderthaler’ (p. 97). Bogarde laat zich door niemand de les lezen en het conflict
dat hij uitvocht met het Londense Chelsea is tekenend: hij werd de best betaalde
reserve ter wereld. Een ruzie met trainer Claudia Ranieri leidt tot een kenmerkende
uitbarsting: ‘Die man denkt dat hij alles met mij kan maken, omdat hij hier trainer
is. Nou niet. Niemand is groter dan Winstan Bogarde. Niemand is groter dan Bogarde.
Niemand!’ (p. 17). Niet dat Ranieri de enige trainer is die in de ogen van Bogarde
niet voldoet. Louis van Gaal wordt openlijk door hem een ‘fucking kolerelijer’ en
een ‘klootzak’ genoemd (p. 121). Ranieri pikte het gedrag voor de onbuigzame
Bogarde niet en dus zat Bogarde op de Londense tribune schathemelderijk te worden,
maar aan voetballen kwam hij niet meer toe. Bogarde vindt dat hij dat conflict heeft
gewonnen, zijn supporters zullen er waarschijnlijk anders over denken. Teamgenoot
Hasselbaink bijvoorbeeld vond Bagarde's handelwijze onverstandig (Hasselbaink p.
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165). Voor Bogarde was alleen het geld nog interessant, want we leven tenslotte in
een ‘materialistische kutwereld’ (p. 18).
Geld is zijn antwoord op een armoedige en moeilijke jeugd, Rotterdamse gezin
Bogarde telde 13 kinderen. Gezag is duidelijk iets waaraan hij een bloedhekel heek.
In no time wordt hij uit het Nederlandse leger gegooid, later verlaat hij SVV, Ajax,
AC Milan, Barcelona en Chelsea met hooglopende ruzies. Volgens Bogarde zelf ligt
rassendiscriminatie ten grondslag aan veel van de conflicten: ‘Ik ben zwart, een
neger. Eeuwenlang zijn we misbruikt door de blanken, achtergesteld. Dat was zo,
dat is
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zo en dat zal altijd zo zijn’ (p. 89). De Champions League-winnaar, wereldkampioen
en international voelt zich miskend en steekt deze gevoelens niet onder stoelen of
banken. In Europa. In Suriname is alles anders.
Rözer stelt vast dat ‘niemand in Nederland de Winston Bogarde [zou] herkennen
die in Suriname is. Weg is de achterdocht, het gevoel dat hij altijd over zijn schouder
moet kijken’ (p. 135). Zoals ook blijkt in de door de auteur en Jeroen Berkvens
gemaakte documentaire over Bogarde, uitgezonden door de Humanistische Omroep
in 2006, voelt Bogarde zich een Surinamer in hart en nieren. In Suriname is hij
eindelijk thuis. En een ander mens. Een ingewikkeld rnens, maar niet meer boos.
Marcel Rözer heeft een mooie biografie geschreven.
Rosemarijn Hoefte
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Rosemarijn Hoefte, Michiel van Kempen, Sirtjo Koolhof, Peter
Sanches
Signalementen
Ank Kuipers, A tori fu Parbo biri; Bruisende brouwerijverhalen: 50 jaar
Surinaamse Brouwerij n.v. Paramaribo: Surinaamse Brouwerij, 2005. 207
p., ISBN 9991486852.

Na jarenlang politiek gesteggel tot op het hoogste niveau, opende prins Bernhard op
28 oktober 1955 eindelijk de Surinaamse Brouwerij. Dit boek met een tamelijk
oubollige titel, doet verslag van die moeizame oprichting van de fabriek, de
anti-Parbostemming, vooral aangewakkerd door concurrent Heineken en zijn
importeur Van Romondt, maar natuurlijk ook van de successen. Er zijn in Suriname
nog niet veel bedrigsgeschiedenissen gepubliceerd, dus het is toe te juichen dat de
brouwerijdirectie besloten heeft veel van de ins and outs van het bedrijf openbaar te
maken.
De auteur heeft zich gebaseerd op drie verschillende bronnen: bedrijfs- en
familiearchieven en mondelinge geschiedenissen met verbalen van directieleden en
werknemers. Helaas heeft de auteur niet optimaal gebruik gemaakt van het rijke
materiaal wat zij in handen had. Ze heeft te vaak moeite om hoofd- en bijzaken te
onderscheiden en haar betoog kraakt dan ook onder onzinnige details, zoals
hijvoorbeeld de mededeling dat de familie Struylaarts liever aardappelen dan rijst
at. Ook hinkt Kuipers op meerdere gedachten. Haar poging om de wederwaardigheden
van de brouwerij in een sociaal-politieke en culturele context te plaatsen mislukt,
omdat ze wetenswaardigheden, zoals de uitslag van verkiezingen of de oprichting
van een radiostation, zeer los en één- of tweeregelig door de tekst strooit. Na
behandeling van de Bieromzetbelastingwet, volgt de mededeling dat in 1957 radio
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RAPAR is opgericht, om dan verder te gaan met de lunch- en schaftgewoontes van
directie en personeel. Het gevolg is dat de auteur van de hak op de tak springt en de
bedoelde context niet uit de verf komt. Een economische context over de Surinaamse
economie en het bedrijfsleven ontbreekt vrijwel volledig. Handig is dat onderaan de
pagina's het jaartal staat van de beschreven periode, jammer
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is het dat er een register ontbreekt. Kortom, dit boek bespreekt allerlei
wetenswaardigheden, maar echt lekker lezen doet het niet. Het bier is beter dan het
boek.
Rosemarijn Hoefte

Christen Democratische Verkenningen, Antillen/Aruba uit de gunst.
Gastredacteur Aart Broek. Amsterdam: Boom, winter 2005. 187 p., ISSN
0167-9155.

De Antillen en Aruba hebben nooit hoog op de prioriteitenlijst van Den Haag gestaan
en het gegeven dat de Nederlandse politiek steeds meer in zichzelf keert, maakt de
belangstelling voor de koninkrijkspartners alleen maar minder. Het is daarom toe te
juichen dat het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut voor het CDA een
themanummer aan de Nederlandse Caraïbische eilanden heeft gewijd. De titel is wat
merkwaardig omdat die suggereert dat de eilanden ooit wel in de Nederlandse gunst
zijn geweest. Het is een gevarieerd issue geworden met politieke analyses, interviews,
gedichten en boekrecensies. Gastredacteur Aart Broek heeft het nummer in vieren
gedeeld met als thema's Zo kan het niet langer!, zelfbeschikking?, koninkrijk? en
integratie?
De geïnterviewden zijn CDA-veteraan Hans Hillen, CDA-woordvoerders Wim
van Fessem en Wolter Lemstra, de toenmalige minister van Koninkrijksrelaties
Alexander Pechtold en de voorzitters van het Comité ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van het Statuut Jaime Saleh en Pieter van Vollenhoven.
Ervaringsdeskundigen Ernst Hirsch Ballin, Lammert de Jong en Peter Verton zien
nog wel mogelijkheden om met het bestaande Statuut de talrijke problemen aan te
pakken. Zij pleiten voor een verschuiving van autonomie naar een gezamenlijke
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verantwoordelijkheid voor alle koninkrijkspartners. Ook de ondernemer Jacob Gelt
Dekker en Jan J. Wijenberg, voormalig adviseur van premiers van de Nederlandse
Antillen hopen op een grotere rol van Nederland om internationale bedreigingen
zoals de drugshandel of de moeizame verhouding met Venezuela het hoofd te bieden.
Twee juristen willen de zelfbeschikking van de Antillen juist vergroten. Jan Willem
Sap roept Nederland op tot soepelheid om Curaçao zelfbeschikking te geven. Gerhard
Hoogers noemt het opheffen van de Nederlandse Antillen ‘ondoordacht’.
Kritische kanttekeningen bij integratie worden gezet door Gert Oostindie die een
historisch en vergelijkend Caraïbisch perspectief hanteert.
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Jurist Arjen van Rijn waarschuwt dat de Nederlandse wetgeving die bij integratie
zal gaan gelden, de (buitenlandse) speelruimte van de Antillen aanzienlijk zal
beperken. De economen Jos Smeehuijzen en Hans Ziekenoppasser stellen dat
Nederland geen financieel-economisch belang heeft bij het integratiemodel.
VNG-stafmedewerker Peter van Enk slaat een optimistischer toon aan en ziet
mogelijkheden om de bestaande relaties tussen de eilanden en de VNG verder uit te
bouwen.
De bijdragen in dit thernanummer bieden in vogelvlucht een keur aan standpunten,
diepgravend zijn de artikelen echter niet. Bovendien staat het Nederlandse perspectief
centraal. Met andere woorden, uitermate geschikt voor Haagse politici.
Rosemarijn Hoefte

Lammert de Jong & Douwe Boersma (eds), Kingdom of the Netherlands
in the Caribbean: 1954-2004; What next? Amsterdam: Rozenberg, 1995.
139 p., ISBN 90 5170 195 0, prijs €16,50.

Deze bundel gaat ook over de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. Lammen
de Jong, oud-vertegenwoordiger van Nederland op de Antillen en Douwe Boersma,
als jurist verbunden aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, hebben een
minder gestructureerde, maar wel spannender publicatie afgeleverd dan het
CDV-themanummer. Slechts twee auteurs overlappen met dat themanummer, De
Jong en Hirsch Ballin, en dat komt vooral omdat de redacteuren een meer Caraïbisch
perspectief hebben gekozen. Ook enkele onderwerpen zijn wat minder voor de hand
liggend. Bovendien reikt de blik verder dan Curaçao en komen ook Sint Maarten en
Aruba aan bod.
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Advocaat Denicio Brison is de dialoog voorbij: hij is bang dat oeverloos vergaderen
en het schrijven van talrijke nota's Sint Maarten niet de gewenste status aparte zal
brengen. Hij roept op tot ‘creative violence’, omdat alleen dat succes zal brengen.
Socioloog Francio Guadeloupe constateert dat een eventueel succes in de
onderhandelingen met Nederland gebaseerd zal zijn op het begrijpen van de
autochtone beweging op het eiland. Beide auteurs gaan in de discussie in fel debat
met elkaar.
Daarna is het woord aan drie juristen. Mito Croes, oud (gevolmachtigd) minister
van Aruba weegt de Nederlandse en eilandelijke belangen tegen elkaar af en spreekt
de wens uit om van het koninkrijk een ‘springlevende strategische alliantie’ te maken.
Kortom, het koninkrijk moet opnieuw uit-
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gevonden worden. Boersma bespreekt de hedendaagse statutaire verhoudingen, de
juridische problematiek van het Statuut en vooral de toekomst van deze overeenkomst.
Hij ziet kansen voor een veelkleurig en solidair koninkrijk. Steven Hillebrink,
ambtenaar bij BZK, noemt het koninkrijk een ambiguë constructie. Ook hij beschrijft
een aantal constitutionele opties voor de eilanden en de internationaal juridische
speelruimte.
Het slotakkoord is pessimistischer van toon: Dirk Kruijt en Wim Hoogbergen laten
de Surinaamse ervaringen de revue passeren. Dit artikel zal voor Oso-lezers
waarschijnlijk weinig nieuws bevatten, aangezien het is gebaseerd op andere
publicaties van dit duo over de politieke en socio-economische ontwikkelingen in
de republiek Suriname.
Het feit dat er zowel Nederlands- als Engelstalige bijdragen zijn opgenomen,
ondermijnt de toch al losse structuur van de bundel, maar dat mag geen reden zijn
dit boek ongelezen te laten. The Kingdom of the Netherlands in the Caribbean en
‘Antillen/Aruba uit de gunst’ verdienen het om naast elkaar gelezen te worden.
Rosemarijn Hoefte

John Schoorl, Een soulman in de Achterhoek; Triomf en tragiek in
Nederland muziekland. Amsterdam: Uitgeverij 521, 2006. ISBN
9049970036, prijs € 14,90.

John Schoorl, muziekjournalist van de Volkskrant, heeft zijn stukken over populaire
muziek in Nederland gebundeld tot Een soulman in de Achterhoek; Triomf en tragiek
in Nederland muziekland. Het is een bundel opstellen geworden over mateloos succes
en mateloze miserie, maar toch vooral: over dromen, hele grote dromen die maar
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niet uit willen komen. Schoorl schrijft opstellen over de grote jazzmusicus Arthur
Conley die zijn wereldcarrière beëindigde op de zolder van zijn schoonmoeder in
Ruurlo in de Achterhoek, over de opmars van de Kaap-Verdische muziek, over de
tragische Maastrichtse hardcore-drummer Richie Bruinen, over trompettist Benny
Bailey die in de Arnsterdamse Spaarndammerbuurt dagen na zijn overlijden werd
aangetroffen, over de Crazy Rockers (altijd afgeschilderd als een Indo-band, al
speelden er ook twee Nederlanders, een Sabaan en een Surinamer in), over de
pastorale hiphopscène:
Je zegt me dat ik raar ben, je zegt me dat ik wack ben
Opdat ik rap over God en daarom dus naar ben.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

199
Verder bevat Een soulman in de Achterhoek een hoofdstuk over ‘Lieve Hugo
Superstar!’, natuurlijk over Hugo Iko Uiterloo, de man die filosofisch en tegendraads
durfde te zijn in zijn teksten en die ‘zelfs als hij over kut zong er nog een dichterlijke
kut van maakte.’
De grootste verdienste van het boekje van John Schoorl is dat hij met zoveel
warmte al die muzikanten met hun vele dromen zo dicht bij de lezer weet te brengen.
Hij schildert in woorden, al zouden mooie fotoportretten de kers op de taart geweest
zijn. Inmiddels is bekend geworden dat het boek de winnaar van de Pop Pers Prijs
2006 is geworden.
Michiel van Kempen

Endang Sri Hardiati en Pieter ter Keurs (red.), Indonesia; De ontdekking
van het verleden. Amsterdam: KIT Publishers, 2005. 208 p., ISBN 90 6832
497 7, prijs €27,95.

De ontdekking van het verleden, een titel die voor velerlei uitleg vatbaar is. Heeft
deze betrekking op het gezamenlijke verzamelverleden van Nederlandse en
Indonesische musea? Of op de rijke archeologische vondsten in de archipel gedaan?
De herkomst van objecten in museale collecties die soms waren buitgemaakt tijdens
bloedige conflicten met lokale vorsten? Of gold dit vooral voor de Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot toen hij in augustus 2005, mede namens
het Nederlandse kabinet, door zijn bezoek aan Indonesië aangaf dat Nederland
eindelijk ontdekte dat het niet aan de vroegere koloniale heerser is te bepalen wanneer
een land onafhankelijk wordt? Of kan het wellicht toch geen ontdekking worden
genoemd? De rest van de wereld was natuurlijk al lang bekend met het feit dat op
17 augustus 1945 Nederlands-Indië werd begraven en de onafhankelijke republiek
Indonesië vanaf dat moment zelfstandig door het leven ging, en niet pas vanaf 27
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december 1949 toen koningin Juliana haar handtekening zette namens de Nederlandse
regering en daarbij Indonesië haar soevereiniteit ‘verleende’. Hoe het ook zij, minister
Bot mocht samen met de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono de
opening verrichten van de monumentale tentoonstelling Warisan Budaya Bersama,
Het Gezamenlijk Cultureel Erfgoed, in het Nationale Museum te Jakarta. Onder de
titel Indonesia, De ontdekking fan het verleden, was deze tentoonstelling van december
2005 tot april 2006 te zien in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Onder deze laatste titel
is ook de Nederlandse versie van het begeleidende boek verschenen (naast een Engelse
en een Indonesische editie).
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Prachtig geïllustreerd met hoogwaardige foto's van de geëxposeerde topstukken uit
de collecties van het Nationale Museum in Jakarta en het Rijksmuseum voor
Volkenkunde in Leiden is het boek een lust voor het oog. Verwacht de lezer echter
dat hij over deze voorwerpen zelf veel informatie zal vinden in de tekst van het boek
dan komt hij bedrogen uit, aangezien deze informatie tot een minimum is beperkt.
Moet hij daarom treuren? Voorzeker niet, want daarvoor in de plaats krijgt hij een
boeiende reis door het fenomeen verzamelen voorgeschoteld.
De samenstellers van boek en de tentoonstellingen hebben ervoor gekozen de
context van het verzamelen door de tijd centraal te stellen om daarmee de
geëxposeerde objecten uit hun collecties uit het isolement van hun vitrines te halen.
Het verhaal begint met de oprichting van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen in 1779. Dit eerbiedwaardige instituut dat tot 1950 zou
voortbestaan, kreeg in de negentiende eeuw de taak om in de archipel verzamelde
kunstobjecten en etnografica te beoordelen en te verdelen tussen zijn eigen museum
- dat later het Nationale Museum van Indonesië zou worden - en volkenkundige
musea in Nederland, met name het museum in Leiden, en het Genootschap staat
daarmee aan de basis van de twee grootste Indonesiëcollecties in de wereld.
Na een overzicht van het ontstaan en de groei van de beide musea en een
beschrijving van de belangrijkste archeologische vondsten in Indonesië, volgen
fascinerende beschrijvingen - die meer dan de helft van het boek beslaan - van
verzamelaars en de contexten waarin zij hun, vaak unieke, collecties bij elkaar
brachten. De beruchte luitenant-kolonel Van Daalen bijvoorbeeld, met zijn, volgens
regeringsadviseur en islamoloog Christiaan Snouck Hurgronje ‘diep gewortelde
minachting voor al wat inlander is’, die tijdens de bloedige campagnes in de
Aceh-oorlog aan het begin van de vorige eeuw ook kans zag een uitgebreide collectie
voorwerpen te verzamelen van onder andere sieraden, wapens en kledingstukken.
En, paradoxaal genoeg, moest ook Snouck Hurgronje vaststellen dat, ondanks Van
Daalens minachting voor de Acehnees, zijn kennis van dat volk ongeëvenaard was.
Een vergelijkbare paradox vinden we bij de Bijbelvertalers, missionarissen en
zendelingen die met hun kersteningdrang juist essentiële elementen van de traditionele
culturen wilden uitroeien, maar tegelijkertijd grote aandacht hadden voor het
preserveren van voorwerpen uit die culturen. En niet alleen dat, zij schreven vaak
ook vuistdikke monografieën over de volkeren waaronder zij werkten waarin
uitgebreid juist die tradities werden beschreven die door het brengen van het
christendom uiteindelijk tot de ondergang waren gedoemd. Matthes, Adriani en Kruyt
op Celebes (het huidige Sulawesi), Middelkoop en Vroklage op Timor hebben allen
uitgebreid datgene gedocumenteerd wat door hun aanwezigheid zou verdwijnen.
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Beroepsverzamelaars zouden we de personen kunnen noemen die in het kader van
wetenschappelijke expedities de eilanden van de archipel tot diep in de binnenlanden
exploreerden. De arts en antropoloog A.W. Nieuwenhuijs, om maar een voorbeeld
te noemen, gaf leiding aan drie expedities tussen 1893 en 1900 door de binnenlanden
van Borneo en met zijn publicaties heeft hij de Dayak, de bewoners van dat eiland,
wereldwijd bekendheid gegeven. Zijn collecties bevatten honderden voorwerpen
tijdens die expedities verzameld en geven een beeld van de materiële cultuur van de
Dayak rond de vorige eeuwwisseling.
Bestuursambtenaren bleken in een aantal gevallen gepassioneerde verzamelaars
te zijn en hun functie waarin ze vaak langere tijd op een bepaalde plaats gevestigd
waren was natuurlijk een ideale positie die passie uit te leven. De zendelingszoon
J.G.F. Riedel bijvoorbeeld bracht gedurende een dertigjarige carrière een bijzondere
collectie etnografica uit het oostelijk deel van Indonesië bijeen, terwijl de gouverneur
van Yogyakarta J.E. Jasper uitgebreid onderzoek deed naar de Javaanse
kunstnijverheid, daarover samen met de Javaanse kunstenaar Mas Pirngadie
publiceerde en uiteindelijk zijn in dat kader verzamelde voorwerpen aan het Leidse
Museum schonk.
Dat verzamelen niet hoefde samen te gaan met een overmaat aan respect voor de
volkeren uit wier cultuur de voorwerpen voortkwamen hebben we gezien in het
bovengenoemde voorbeeld van Van Daalen in Aceh. De omstandigheden waarin hij
verzamelde waren bepaald geen uitzondering in de koloniale geschiedenis. De
bloedige militaire expedities tegen lokale vorsten op Lombok, Bali en Zuid-Celebes
bijvoorbeeld leverden grote hoeveelheden oorlogsbuit op, waarvan delen zijn terug
te vinden in de collecties van de musea in Leiden en Jakarta, andere delen soms zijn
geretourneerd aan de oorspronkelijke bezitters of hun nazaten. Interessant genoeg
bevinden deze voorwerpen zich nu vaak zij aan zij met die welke door dezelfde
‘vijandelijke’ vorsten eerder werden geschonken aan het Bataviaasch Genootschap.
De ontdekking van het verleden is een reis door een fascinerend landschap van
uitersten: diepe minachting en grote passie, innige samenwerking en bloedige oorlog,
arrogantie en respect. De samenstellers van tentoonstellingen en boek zijn er in
geslaagd deze uitersten succesvol bij elkaar te brengen, evenals delen van die oude
verzamelingen die in het verleden zijn opgedeeld om ze ver van elkaar in twee musea
onder te brengen.
Sirtjo Koolhof
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Tessa en Eddy Posthuma de Boer, 222 Schrijvers. Amsterdam: Bas
Lubberhuizen, 2005. 248 p, 222 foto's, ISBN 97890 59370 906, prijs €
22,90.

Vader en dochter Posthuma de Boer zijn in vakkringen bekend als niet
onverdienstelijke fotografen. Beiden hebben een aparte stijl en maken boeiende
foto's, die anderen weer inspireren voor eigen werk. Beiden vroegen zich af, hoe de
schrijvers die de laatste vijftig jaar het aanzien van de Nederlandse literatuur hebben
bepaald, eruit zien. Eddy en Tessa Posthuma de Boer maken de mooiste
schrijversportretten, waarvan 222 in het boek staan afgebeeld. Er verschijnen in
Nederland maar weinig fotoboeken met louter schrijversportretten, daardoor voorziet
het boek in het opvullen van een leemte.
Het boek bevat veel fascinerende portretten van bekende en minder bekende
auteurs. Van de Surinaamse schrijvers in Nederland zijn er foto's opgenomen van
Clark Accord, Rabin Gangadin, Albert Helman en Hugo Pos. De aantrekkingskracht
van het boek wordt vergroot, door het opnemen van een kenmerkend citaat van de
geportretteerde auteur onder elke foto. De uitgave is een aanrader voor een ieder die
houdt van sfeervolle portretfotografie.
Peter Sanches

Paul Faber, Sinterklaas overzee; Avonturen van een reislustige heilige.
Amsterdam: KIT Publishers, 2006. 128 p., ISBN 90 6832 490 X, prijs
€14,95.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

Het Sinterklaasfeest is het meest populaire en nationale feest in Nederland.
Merkwaardig genoeg, geldt dit eigenlijk ook voor de Nederlanders die in het
buitenland wonen. Het feest is voor hen een poging om het thuisgevoel te behouden.
Ook in de Nederlandse koloniën is het feest geïntroduceerd door de toenmalige
overheerser. Zo wordt het feest nog steeds uitbundig gevierd in Suriname en de
Nederlandse Antillen. Pogingen van de zijde van nationalisten, om het Sinterklaasfeest
na de onafhankelijkheid maar direct af te schaffen, hebben schipbreuk geleden. Gudu
Pa of Kinderdag bleken geen
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aantrekkelijke alternatieven. In de jaren van de militaire dictatuur leek het er even
op alsof het gedaan was met Sinterklaas, door de introductie van ‘het nieuwe
Surinaamse bewustzijn’. Dit bleek echter maar van korte duur te zijn, want na het
herstel van de democratie lijkt het feest populairder dan ooit hij bepaalde groepen.
Sinterklaas overzee wil zowel een verrassend als hilarisch beeld scheppen van de
geëxporteerde traditie door middel van verhalen en foto's, daterend van 1907 tot
2005, en afkomstig uit meer dan dertig landen. Zo zien wij in het boek foto's van
Sinterklaas die per paard, pick-up truck, riksja, kameel of olifant wordt vervoerd.
Het boek wordt ingeleid met een beknopte beschrijving van het Sinterklaasfeest, en
hierna volgen pagina's met foto's en herinneringen geschreven door ex-pats. Suriname
komt aan bod met negen foto's en een herinnering die is geschreven door Laddy van
Putten.
Hoewel de auteur zich al in zijn inleiding indekt, door te vermelden dat het boek
een kleine impressie van het feest geeft, en verklaart niet representatief te zijn, was
het beter geweest als men zich in het boek, meer rekenschap had gegeven van de
standpunten van de tegenstanders van het feest, met name van de tegenstand tegen
de aanwezigheid van zwartepiet. Dit aspect komt maar marginaal aan bod op pagina
11. Zo hadden er in het boek ook een paar bijdragen kunnen staan van mensen die
andere ervaringen of herinneringen koesteren aan het Sinterklaasfeest. Maar daar is
geen ruimte voor geweest. Mede daardoor is het boek niet voor een ieder een feest
van herkenning.
Peter Sanches
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Berichten
Eva Essed-Fruin
Dictee Sranan op Winternachten
Toen het Haagse literatuurfestival Winternachten in maart 2006 met een delegatie
schrijvers naar Suriname zou trekken, werd al door Cynthia Mc Leod het idee
geopperd om een dictee Sranan te houden, maar aan de realisatie heeft zij niet
meegewerkt. Door verschillende omstandigheden vond het dictee wel plaats, maar
van te voren was niet voldoende duidelijk gemaakt welke spelling zou worden
gebruikt. Het gevolg daarvan was, dat het onduidelijk was wie de winnaars waren,
zodat er ook geen prijzen werden uitgereikt. Het Sranan kent een officiële spelling
die in 1986 bij resolutie is vastgesteld. Die vastgestelde spelling berustte op het advies
van een breed samengestelde commissie. Jammer genoeg heeft de overheid weinig
gedaan om haar eigen spelling te verbreiden en zijn er groepen die een enigszins
afwijkende spelling propageren, waardoor er bij de gebruikers nog steeds grote
onzekerheid bestaat.
In overleg met Mc Leod organiseerde Winternachten in 2007 opnieuw een Sranan
dictee, nu in Den Haag. Omdat ik het van groot belang acht dat het schrijven in het
Sranan wordt aangemoedigd en ik de verzekering kreeg dat de officiële spelling de
norm zou zijn, nam ik het voorzitterschap van de jury met plezier op mij. Jammer
genoeg trok een van de juryleden zich terug omdat hij zich niet met de uitgeloofde
prijs (het Prisma Woordenboek Sranantongo van Blanker en Dubbeldam) kon
verenigen, zelfs niet nadat hem was toegezegd dat een kopie van zijn kritiek op dit
woordenboek aan de prijs zou worden roegevoegd.
Cynthia Mc Leod heeft het dictee in de vorm van een dialoog geschreven en ernaar
gestreefd om spreektaal te gebruiken en ongewone en ‘diepe’ woorden te vermijden.
De spelling van het Sranan is vrij eenvoudig en gaat uit van het fonologisch principe,
dat wil zeggen dat iedere betekenisonder- scheidende klank een eigen teken moet
hebben. Het probleem is echter dat er veschillende uitspraakvarianten bestaan en dat
in de gewone spreektaal heel veel klanken worden samengetrokken. Een hoofdregel
van de spelling is dat de woorden worden geschreven zoals zij in hun volle vorm
worden uitgesproken. En dat leverde ook bij het dictee nogal war problemen op.
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Op de avond van het dictee op 13 januari vulden ongeveer vijftig deelnemers een
zaaltje van het Filmhuis van het Theater aan 't Spui in Den Haag. Na een
welkomstwoord van Cynthia Mc Leod en een korte uitleg van de jury, die bestond
uit Gracia Blanker, René Hart en ondergetekende, over de wijze waarop het dictee
zou worden voorgelezen en beoordeeld lazen Mc Leod en de Haagse wethouder
Rabin Baldewsingh het dictee in dialoogvorm voor. De zaal applaudisseerde voor
de levendige tekst. Daarna begon het eigenlijke dicteren, waarbij de leestekens werden
aangegeven, maar de tekst op natuurlijke wijze werd gesproken. (Hieronder de min
of meer fonetische tekst zoals die werd gelezen.) Na afloop gaf ieder zijn schrift door
aan buurman of buurvrouw die mocht corrigeren aan de hand van de schrijftekst (ook
hieronder) die op een scherm werd geprojecteerd. De gecorrigeerde schriften werden
opgehaald en de teksten met minder dan tien fouten nog eens door de jury nagekeken
in een afzonderlijke ruimte. Soms was door de huurlieden te streng geoordeeld, soms
waren fouten blijven zitten. Het schrijven op schoot, weliswaar in een verhard schrift,
had de leesbaarheid van de handschriften niet bevorderd.
Uiteindelijk kwamen Denise Jannah met drie fouten en Celestine Raalte met vier
als besten uit de bus. Zij kregen beiden het Prisma Woordenboek cadeau, dat ze nog
niet bezaten. Het gemiddeld aantal fouten (volgens de correctie door de deelnemers
zelf) bedroeg 28. Jammer genoeg moest de zaal voor een andere activiteit worden
vrijgemaakt, waardoor er te weinig tijd was voor een behoorlijke uitleg van de meest
gemaakte fouten en voor discussie, die echter wel heftig plaatsvond in de periode
dat de jury afwezig was. Men was het er wel over eens dat er in Suriname op de
scholen meer aandacht besteed moest worden aan het schrijven van de moedertalen.
De deelnemers mochten hun eigen dictee mee naar huis nemen, waardoor het niet
mogelijk was een analyse van de fouten te maken.
Het dictee Sranan is zeker voor herhaling vatbaar, maar misschien moet eerst het
door Baldewsingh aangekondigde dictee Sarnami plaatsvinden. Maar voor welk
dictee dan ook zal er van te voren iets meer tijd moeren worden uitgetrokken voor
overleg tussen de auteur van de tekst, de voorlezers en de jury (nu kon dat alleen via
e-mail en tijdens het diner op dezelfde avond) en na de correctie voor een duidelijke
toelichting op de normen die door de jury zijn gesteld.
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Tekst zoals hij voorgelezen dient te worden
A Ei mati! Fay tan? Otei doro kon dya?
B Na traisde a opolangi saka ma Schiphol.
Fa'f i dan bigi brada?
A Teki wan blakat'tei. Fa fa libi nain swit Sranan dan?
B We, a no swit wwan a switi; sonleisi swa noso bitei dangra wi libi tu.
A Den dat da alape. Na wan afers tyari kon dya efu na koiri kon koiri?
B Me ga Winternachten. Tide wantu konman o luku ef wi Srananman sab skrif
wi eigi tongo. Kanga mi, no!
A Suma! Mi? Luk wan tergi na mi tapu! Dan mo gersi tigri gof go leti lanteri, na
fasi na taratiki.
B Ie naf frede ftron spotpopki. Mi srefo drape, mo day sei.
A Kande. Ma mi na brabakoto, yu na sukrubari.
B Da regel.

Tekst zoals de deelnemers die moeten spellen
A:
B:
A
B
A
B

A
B
A
B

Ei mati! Fa yu tan? Oten (o ten) yu doro kon dya?
Na tra-esde (tra-eserde/tra esde/tra eserde) a opolangi saka mi na (a) Schiphol.
Teki wan blakat'tei (blakatetei/blakatitei). Fa fu a libi na ini switi Sranan dan?
We, a no switi wawan (wanwan) a switi; sonleisi (son leisi) swa noso bita e
dangra wi libi tu.
Den dati de na alape. Na wan afersi tyari yu kon dya efu na koiri yu kon koiri?
Mi e go na Winternachten. Tide wantu koniman (konman) o luku efu wi
Srananman sabi skrifi wi eigi tongo.
Kon nanga mi, no!
Suma! Mi? Luku wan tergi na mi tapu! Dan mi o gersi rigri go fu go leti lanteri,
ne a fasi na taratiki.
Yu nafu (no afu) frede fu tron spotpopki (spotupopki). Mi srefi o drape (dape),
mi o de na yu sei.
Kande, ma mi na brabakoto, yu na sukrubari.
Dan a regel.
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Maurits S. Hassankhan & Jerry L. Egger
In Memoriam Jozef Siwpersad (1944-2007)

Het was een onopvallend, kort bericht in één van de lokale kranten in Suriname.
Jozef Siwpersad is op maandag 22 januari 2007 overleden in zijn woonplaats Den
Haag, Nederland. Onder wetenschappers is Jozef Siwpersad bekend geworden met
zijn werk De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij
(1833-1863) dat in 1979 verscheen. Hij is een van de vele Surinamers die in Nederland
studeerden en daarna naar hun vaderland terugkeerden. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw is hij tot tweemaal toe naar Nederland uitgeweken en hij is daar
uiteindelijk gebleven, terwijl hij de band met Suriname nimmer heeft losgelaten.
Jozef Prabhudass Siwpersad werd geboren in Nickerie op 3 december 1944 en
werd op jonge leeftijd naar Paramaribo gestuurd om er te studeren. Na het MULO
te hebben doorlopen, behaalde hij het diploma van de kweekschool in 1963 en de
toenmalige hoofdakte in 1966. Vanaf 1963 werkte hij als onderwijzer en later als
hoofd van een lagere school in Paramaribo.
Van 1966 tot 1969 volgde hij de toen net in het leven geroepen MO-A-opleiding
geschiedenis op het Didactisch Instituut, de voorloper van het Instituut voor de
Opleiding van Leraren (IOL). De opleiding was opgezet door Eugène Gessel, die
tevens cursusleider en docent was. Siwpersad behoorde tot de eerste lichting
MO-A-geschiedenisstudenten. Na het be-
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halen van zijn MO-A-diploma in 1969 ging hij naar Nederland, waar hij aan de
Universiteit van Groningen zijn geschiedenisopleiding voortzette en waar hij bevriend
raakte met onder meer Maurits S. Hassankhan die ook in dat jaar aan dezelfde
universiteit met zijn geschiedenisstudie was begonnen.
Na voltooiing van zijn doctorale opleiding in 1969 kreeg hij op voordracht van
zijn hoogleraar E.H. Kossman een studieopdracht om over het onderwerp van zijn
scriptie een proefschrift te schrijven.
Na zijn promotie in 1979 keerde hij terug naar Suriname waar hij op verschillende
plaatsen zijn krachten heeft gegeven. Hij werd tewerkgesteld op het ministerie van
Onderwijs, waar onder leiding van minister R.R. Venetiaan talrijke
onderwijsvernieuwingen werden doorgevoerd. Een van de grote veranderingen was
de Surinamisering van het onderwijs, waarbij zowel de structuur van het onderwijs
als de curricula werden aangepakt. In die periode werd het ULO, dat niet meer aan
de eisen voldeed, opgeheven en vervangen door het LBGO (Lager Beroepsgericht
Onderwijs). Ook werd het Trefossa-Instituut opgericht, een opleidingsinstituut waar
leerkrachten voor het VOJ (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) werden opgeleid
met een opleidingsbevoegdheid in twee vakken.
Siwpersad kon toen nier op de Universiteit aangetrokken worden, aangezien er
geen studierichting geschiedenis bestond, en voor het VOS (Voortgezet Onderwijs
voor Senioren) was hij met zijn gepromoveerde status waarschijnlijk een te zware
docent.
Hij werd daarom op het MINOV tewerkgesteld als projectleider van het PVCB
(Project Vernieuwing Curriculum Basisonderwijs). Binnen het kader van dit project
werden nieuwe curricula ontwikkeld voor de vakken van het basisonderwijs.
Siwpersad heeft meegeholpen de lesbrieven voor het LBGO te ontwikkelen
(1979-1981) en hij heeft op de afdeling Historische en Maatschappelijke Studies
meegewerkt aan de herziening van het geschiedenisonderwijs op het MULO
(1984-1988).
Siwpersad heeft tot 1989 ook gewerkt aan het IOL, eerst als deeltijd-docent en
later als voltijddocent. Daar heeft hij meegeholpen het curriculum te vernieuwen en
doceerde hij verschillende vakonderdelen, zoals Theoretische Geschiedenis, Nieuwste
Geschiedenis en Geschiedenis van de Amerika's.
In 1980 heeft hij meegewerkt aan het zogenaamde dekolonisatieproject van het
ministerie van Onderwijs, dat onder leiding stond van Jack Menke. Er is toen een
map geproduceerd met materiaal waaronder een boekje onder de titel Dekolonisatie
anno 1980. Siwpersad droeg er artikel over de dekolonisatie van Suriname aan bij.
Een andere belangrijke bijdrage van Siwpersad aan het geschiedenisonderwijs in
Suriname was zijn deelname aan het eerste en tot nu toe enige geschiedenissymposium
in 1985. Op dit symposium Geschiedenis-onderwijs en geschiedbeoefening in
Suriname werd door de deelnemers
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gediscussieerd over de problemen met betrekking tot het geschiedenisonderwijs en
de geschiedbeoefening in Suriname. Samen met Evelien Bakker presenteerde hij een
paper over de historiografie van Suriname. Uit dit symposium is toen een document
met aanbevelingen voortgekomen, waarvan het grootste deel helaas niet is uitgevoerd.
In de tweede helft van de jaren tachtig was Siwpersad bestuurslid van de VHP.
Door zijn politieke betrokkenheid hij enkele gevoelige zaken, kreeg hij de indruk
dat hij beter het land kon verlaten. Dat deed hij in 1989. In Nederland was hij helaas
minder actief als wetenschapper op het gebied van de Surinaamse geschiedenis. Wel
was hij zeer actief op maatschappelijk vlak. Het aantal organisaties en activiteiten is
te groot om ze alle op te sommen. Vermeld mag worden dat hij intensief heeft gewerkt
aan de integratie en positieverbetering van allochtonen in de regio Den Haag, in het
bijzonder voor de Surinamers aldaar. Ook was hij op cultureel gebied ijverig en heeft
hij meegewerkt aan de oprichting van media voor de Hindostanen in die regio. Hij
was initiatiefnemer voor de zogenaamde districtendagen die in Nederland werden
georganiseerd. Hij was actief in de politiek en werd twee keren gekozen als raadslid
voor het CDA in de gemeente Den Haag. Als Nickeriaan was hij zeer betrokken bij
het wel en wee van zijn gehoortedistrict, getuige het feit dat hij tot zijn heengaan
secretaris was van de stichting Vrienden van Nickerie. In de jaren tachtig was Jozef
Siwpersad ook betrokken bij het IBS: hij zat in de redactieraad van Oso.
Zijn proefschrift De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse
slavernij kan als een standaardwerk worden beschouwd. Het wordt alom geciteerd
in werken over de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën. Met dit
werk heeft hij zo'n indruk gemaakt dat hij van 1987 tot 1989 werd opgenomen in de
redactiecommissie van de UNESCO's General History of the Caribbean die toen
geïnitieerd werd en die inmiddels in verschillende delen is verschenen.
Vermeldenswaard is tenslotte dat Siwpersad in 1983 onderzoek heeft gedaan over
verzet van slaven in Suriname en dat hij toen een manuscript heeft geproduceerd dat
nog steeds niet is uitgegeven. Hij probeerde zijn manuscript steeds te verfijnen, maar
uiteindelijk is het er niet meer van gekomen om het aan een groot lezerspubliek prijs
te geven. Hopelijk wordt dit werk postuum nog uitgegeven.
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[Nummer 2]
Afbeelding omslag
Nessaea obrinus obrinus (Linnaeus, 1758), subfamilie Biblidinae, familie
Nymphalidae, 3 maart 2007 (Foto B.G. Beckles)
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Hajo Gernaat & Borgesius Beckles
De dagvlinders van Suriname
Biologische en historische aspecten
Inleiding
Vlinders zijn prominent aanwezig in Suriname.1 Kleine vlindertjes met staartjes en
zilveren stippen zitten in de regentijd met honderden op de mokomoko (Montricharia
arborecens). Hele wolken witte en gele vlinders fladderen in de droge tijd aan de
rivieroevers en grote blauwe morphovlinders zeilen statig voorbij in het bos. Eigenlijk
zijn vlinders overal en altijd in Suriname te zien.
Dit artikel handelt over de geschiedenis van de studie naar Surinaamse dagvlinders
(Lepidoptera: Hesperioidea en Papilionoidea). Na een beknopt overzicht van de
naamgeving en een biologische indeling van deze vlinders, geïllustreerd met vele
voorbeelden, volgt een historisch gedeelte vanaf het einde van de zeventiende eeuw
tot heden. Dat deel vertelt vooral de geschiedenis van particulier initiatief door
amateurs; wonderlijk weinig biologen hebben zich tot nu toe met Surinaamse vlinders
beziggehouden. En dat terwijl Suriname, samen met zijn buurlanden Guyana en
Frans Guyana, van heel bijzondere biologische waarde is.
Het Guyanaschild (het gebied tussen het dal van de Orinoco en het Amazonebekken
in het noordwesten van Zuid-Amerika) wordt beschouwd als een aparte subregio
van de neotropen (Centraal- en Zuid-Amerika alsmede het Caraïbisch gebied). Bijna
98 procent van dit gebied bestaat uit gesteenten die gevormd zijn tijdens het
Proterozoïcum (2400 tot 570 miljoen jaar geleden). Het is het grootste gebied ter
wereld waar dergelijke oude gesteenten aan de oppervlakte liggen; de rest van
Zuid-Amerika is geologisch beduidend jonger (Hammond 2005b: 15-34).
De bodem die zich op deze gesteenten gevormd heeft, is door miljoenen jaren
verwering buitengewoon onvruchtbaar: relatief zuur, arm aan voedingsstoffen (vooral
aan calcium en fosfor), met vaak hoge gehalten aan aluminium en ijzer (Hammond
2005b: 48-64). Ten noorden van deze immens oude rotsformaties liggen
respectievelijk de savannegordel (gekenmerkt door savannen op kwartsrijke, veelal
witte zandafzertingen), de zogenaamde oude kustvlakte (ritsen en zwampen met
savanne of bos)

1

De auteurs danken Rienk de Jong van het Nationaal Natuurhistorisch Museum (Naturalis)
te Leiden en Sandrine Ulenberg van het Zoölogisch Museum Amsterdam voor de kritische
lezing van een eerdere versie van dit artikel, Frans Barten voor het ter beschikking stellen
van kleurenfoto 4, Dré Teunissen voor het ter beschikking stellen van het artikel over E.H.
Jonkers, en de bibliotheek van Naturalis en van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
met name Godert Tweehuizen, voor de grote hulp bij de literatuurstudie.
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en de jonge kustvlakte (zand- en schclpritsen, afgewisseld met zwampen op zware
zeeklei), alle in de laatste twee miljoen jaar gevormd (Hammond 2005b: 23; Wong
et al. 1998: 73-100).
De planten hebben zich aan deze verschillen in bodemgesteldheid aangepast: de
regio telt ongeveer 20.000 vaarplanten, waarvan 7000 endemische (verspreiding is
beperkt tot de Guyanese regio). Daarmee is het een van de drie rijkste gebieden op
aarde (Conservation International 2003: 5). Deze rijkdom geldt ook voor de dieren:
975 soorten vogels (150 endemisch), 282 soorten zoogdieren (27 endemisch), 272
soorten amfibieën (127 endemisch), 280 soorten reptielen (76 endemisch) en 2200
soorten zoetwatervissen (700 endemisch) (Conservation International 2003: 5).
Vanwege het grote aantal endemische soorten is er alle reden het Guyanaschild als
een aparte subregio van de neotropen te beschouwen. Bovendien is deze regio een
van de dunstbevolkte ter wereld, met het grootste aantal hectaren ongerept bos per
inwoner (Hammond 2005a: 2; Republic of Suriname and Conservation International
2000). Behoud van het gebied heeft tegenwoordig een hoge prioriteit en heeft onder
andere geleid tot de instelling van het Centraal Suriname Natuurreservaat, dat meer
dan 1,6 miljoen hectaren primair tropisch bos omvat in het stroomgebied van de
Boven-Coppename (Republic of Suriname and Conservation International 2000).
De kennis over het aantal soorten dagvlinders in Suriname en hun verspreiding is
beperkt. Een systematische inventarisatie is tot nog toe niet opgemaakt. Beschikbare
gegevens betreffen vooral het relatief goed bereikbare noorden en noordoosten; van
het uitgestrekte binnenland weten we zeer weinig. Bijzonder veel onderzoek moet
daarom nog worden verricht.

Naamgeving en classificatie van vlinders
In de biologie wordt (veronderstelde) onderlinge verwantschap tussen soorten
weergegeven in een classificatiesysteem. De discipline die zich hiermee bezighoudt,
heet taxonomie. Was traditioneel de classificatie vooral gebaseerd op vergelijkende
morfologie, tegenwoordig wordt steeds meer DNA-onderzoek toegepasr (zie
bijvoorbeeld Peiia et al. 2006; Wahlberg et al. 2005).
Verschillende soorten (species) zijn gegroepeerd in een geslacht (genus);
verschillende genera in een subfamilie, verschillende subfamilies in een familie,
verschillende families in een superfamilie, verschillende superfamilies in een orde
en verschillende ordes in een klasse. Namen zijn gewoonlijk in het Latijn en worden
cursief weergegeven. Een soortnaam bestaat altijd uit een dubbele naam: genus (om
verwantschap met andere soorten aan te duiden) gevolgd door species (om onderscheid
met andere soorten aan te geven). Indien wenselijk wordt voor het aanduiden van
kleinere, onder andere lokaal gebonden, variaties een derde naam toegevoegd
(ondersoort of subspecies).
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Figuur 1. Verschillende typen sprieten (antennae) van Lepidoptera.
a, Papilionoidea; b: Hesperoidea; c en d: overige (gewijzigd naar Peña [1996])

Er zijn zeer strikte, internationaal vastgestelde regels voor naamgeving binnen de
biologie. Centraal in de weergave van een soort of ondersoort staat het exemplaar,
in dit geval de vlinder, aan de hand waarvan de eerste beschrijving is gemaakt. (Dit
exemplaar heet het holotype.) De plaats waarvan dit exemplaar afkomstig is, is de
typelocatic en de eerste beschrijving is de typebeschrijving. In de notatie wordt de
naam van het genus, de species en, eventueel, subspecies, gevolgd door de naam van
de
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auteur van de typebeschrijving en liet jaartal daarvan. De naam van de auteur en het
jaartal staan tussen haakjes indien de naam van het genus later is veranderd (in de
achttiende eeuw plaatste men bijvoorbeeld alle vlindersoorten in het genus Papilio).
Door deze strenge regels kan het voorkomen dat de naam die een auteur gaf aan
een bepaalde soort bij nader onderzoek niet geldig blijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat
die al eens door iemand anders voor een andere soort werd gebruikt, of omdat dezelfde
soort eerder onder een andere naam werd beschreven (DeVries 1987: 28-32; Neild
1996: 15-16). Niet biologen verbazen zich nogal eens over de inspanning en de (soms
verhitte) discussies hierover en noemen het muggenzifterij. Naast fundamenteel
wetenschappelijke en biologische argumenten is wellicht de beste weerlegging van
dergelijke scepsis gelegen in het oude Chinese spreekwoord ‘Het begin van de
wijsheid is het noemen van de dingen bij hun juiste naam.’
Entomologie is de studie van insecten. Vlinders behoren tot de klasse van de
Insecta en tot de orde van de Lepidoptera, ofwel schubvleugeligen. Deze naam
refereert aan het feit dat de vleugels aan weerszijden bedekt zijn met kleine, veelal
kleurrijk gepigmenteerde, schubvormige haren, gegroepeerd als een soort
miniatuurdakpannen. De dagvlinders behoren tot twee superfamilies: Hesperioidea
en Papilionoidea. Het totaal aantal soorten Hesperioidea en Papilionoidea ter wereld
wordt op meer dan 20.000 geschat, het totaal aantal soorten overige vlinders (vooral
's nachts vliegend) op minstens tien keer zoveel (Heppner 1991). We kunnen
dagvlinders eenvoudig herkennen aan de vorm van hun sprieten (antennae): bij de
Papilionoidea zijn deze aan het einde verdikt, terwijl bij de Hesperioidea de antenna
veelal in de verdikking gebogen is of aan het uiteinde min of meer haakvormig (figuur
1).

De dagvlinders van Suriname
Tabel 1 geeft een overzicht van de dagvlinders van Suriname, vergeleken met die
van Frans Guyana en het hele neotropische gebied. De taxonomische indeling en
aantallen neotropische soorten per (sub)familie zijn ontleend aan het recent
gepubliceerde, monumentale werk van Lamas (2004). Voor Frans Guyana is een
soortenlijst gepubliceerd van alle Papilionoidea (Lacomme 2003). Zoals gezegd,
voor Suriname is een volledige inventarisatie van de dagvlinders nooit verricht; alleen
van de Hesperioidea zijn betrouwbare gegevens bekend (De Jong 1983). Daarom
zijn voor de Papilionoidea van Suriname de aantallen soorten per (sub)farnilie geschat.
Het totaal aantal soorten dagvlinders in Suriname bedraagt naar schatting 1462 (tabel
1).

Tabel 1 Geschatte diversiteit (aantal soorten) dagvlinders van Suriname
vergeleken met Frans Guyana en de gehele Neotropische1 regio
(Sub)familie

Aantal
neotropische
soorten2

Aantal soorten Aantal soorten % Suriname
van
Frans Guyana3 Suriname4
neotropischa
soorten
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Hesperiidae

2365

600

600

25,4

Papilionidae

141

37

30

21,3

Pieridae

339

31

30

8,8

Lycaenidae

1182

212

200

16,9

Riodinidae

1324

439

350

26,4

Libytaeinae

4

1

1

25

Danainae

17

5

5

29,4

Ithomiinae

355

42

35

9,9

Morphinae

134

35

24

17,9

Satyrinae

1607

67

50

3,1

Charaxinae

110

35

25

22,7

Biblidinae

265

70

40

15,1

Apaturinae

19

2

2

10,5

Nymphalinae

195

18

25

12,8

Limenitidinae

84

19

15

17,9

Heliconiinae

146

31

30

20,5

Totaal

8287

1643

1462

17,6

1 Midden- en Zuid-Amerika, Caraïbisch gebied.
2 Aantal Neotropische soorten ontleend aan Lamas (2004).
3 Aantal soorten in Frans Guyana volgens Lacomme (2003) behalve Hesperiidae
(deze geschat volgens de Jong (1983)).
4 Aantal soorten in Suriname geschat (Hesperiidae volgens de Jong (1983)).
De dagvlinders van Suriname behoren tot twee superfamilies, zes families en 23
subfamilies:
• Superfamilie Hesperioidea: dikkopjes
- familie Hesperiidae (dikkopjes) met drie subfamilies (Pyrrhopygi-
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nae, Pyrginae, Hesperiinae); kleine tot middelgrote, vaak sombergekleurde
motachtige vlinders met een fors lichaam en antennae die in de verdikking
gebogen of aan het uiteinde min of meer haakvormig zijn; gebruiken zes poten
tijdens het lopen; 2365 neotropische soorten; 426 soorten in Suriname (De Jong
1983: 235); voorbeeld: Pyrrbopyge atnyclas antyclas (Cramer 1779) (kleurenfoto
1).
• Superfamilie Papilionoidea: alle overige dagvlinders
- familie Papilionidae (koninginnepages of zwaluwstaarten) met één subfamilie
(Papilioninae): grote vlinders, vaak zwart met geel, rood of groen; blijven met
hun vleugels fladderen tijdens de opname van nectar; gebruiken zes poten tijdens
het lopen; 141 neotropische soorten; ongeveer dertig soorten in Suriname;
voorbeeld: Heraclides thoas thoas (Linnaeus 1771) (kleurenfoto 2);
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- familie Pieridae (koolwitjes en citroentjes) met drie subfamilies (Dysmorphiinae,
Coliadinae, Pierinae): kleine tot middelgrote, veelal witte of gele vlinders;
gebruiken zes poten tijdens het lopen; 339 neotropische soorten; ongeveer dertig
soorten in Suriname; voorbeeld: Ascia monuste monuste (Linnaeus 1764)
(kleurenfoto 3);
- familie Lycaenidae (blauwtjes en vuurvlinders) met drie subfamilies (Theclinae,
Lycaeninae, Polyommatinae): kleine vlinders, vaak met iriserend blauwe
bovenzijde en kleine staartjes aan de onderrand van de achtervleugels; vrouwtjes
gebruiken zes en mannetjes vier poten tijdens het lopen; vele soorten zijn zelden
waargenomen en verzameld; 1182 neotropische soorten; ongeveer 200 soorten
in Suriname; voorbeeld: Arawacus aetolus (Sulzer 1776) (kleurenfoto 4);
- familie Riodinidae (prachtvlinders) met twee subfamilies (Euselasiinae,
Riodininae): kleine, tere vlinders met zeer verschillend uiterlijk; vrouwtjes
gebruiken zes en mannetjes vier poten tijdens het lopen; 1324 neotropische
soorten; ongeveer 350 soorten in Suriname; voorbeeld: Calydna thersander
(Stoll 17802, in Cramer 1780) (kleurenfoto 5);
- familie Nymphalidae (schoenlappers): kleine tot grote vlinders die vier poten
gebruiken tijdens het lopen; binnen deze grote familie (2433 neotropische
soorten) worden verschillende subfamilies onderscheiden:
- subfamilie Libytheinae (snuitvlinders): vier neotropische soorten,
één soort in Suriname;
- subfamilie Danainae (monarchvlinders): oranjezwarte, giftige,
middelgrote vlinders; zeventien neotropische soorten; vijf soorten
in Suriname; voorbeelden Danaus eresimus eresimus (Cramer 1777)
(kleurenfoto's 6 en 7) en Danaus plexippus megalippe (Hübner
1826) (kleurenfoto's 8 en 9);
- subfamilie Ithomiinae (glasvleugelvlinders): middelgrote,
gedeeltelijk doorzichtige, giftige vlinders; 355 neotropische soorten;
ongeveer 35 soorten in Suriname; voorbeeld: Mechanitis polymnia
polymnia (Linnaeus 1758) (kleurenfoto 10);
- subfamilie Morphinae (morphovlinders en uilvlinders); hierbinnen
worden twee stammen (tribus) onderscheiden. De tribus Morphini
(morphovlinders) bestaat uit grote, vaak spectaculair iriserend
blauwe vlinders; 41 neotropische soorten; tien soorten in Suriname;
voorbeeld: Morpho helenor helenor (Cramer 1777) (kleurenfoto's
11 en 12). De tribus Brassolini (uilvlinders) bestaat uit (middel)grote,
in de schemering actieve, sombergekleurde vlinders met grote
oogvlekken (als de ogen van een uil) op de on-

2

Vanwege Cramers vroegtijdige dood heeft Stoll diens manuscripten afgemaakt en,
onbaatzuchtig. deze toch naar Cramer vernoemd. Bepaalde soorten in Cramer 1780 worden
geacht door Stoll te zijn beschreven en worden derhalve aangeduid met Stoll 1780.
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-

-

-

-

-

-

dervleugels; 93 neotropische soorten; ongeveer veertien soorten in
Suriname; voorbeelden: Caligo teucer teucer (Linnaeus 1758)
(kleurenfoto 13) en Eryphanis automedon automedon (Cramer 1775)
(kleurenfoto 14);
subfamilie Satyrinae (bruintjes): middelgrote bruingekleurde vlinders
met oogvlekken (ocelli) op de onderzijde; 1607 neotropische soorten;
ongeveer vijftig soorten in Suriname; voorbeeld: Pareuptychia
hesionides (Forster 1964) (kleurenfoto 15);
subfamilie Charaxinae (charaxesvlinders): (middel)grote, sterke,
snel vliegende vlinders, weinig gezien of verzameld; 110
neotropische soorten; ongeveer 25 soorten in Suriname; voorbeeld:
Archaeoprepona licomedes (Cramer 1777) (kleurenfoto 16);
subfamilie Biblidinae (kleine pages): heterogene groep van
middelgrote, vaak mooi gekleurde vlinders; 265 neotropische
soorten; ongeveer veertig soorten in Suriname; voorbeelden:
Hamadryas feronia feronia (Linnaeus 1758) (kleurenfoto 17) en
Nessaea obrinus obrinus (Linnaeus 1758) (kleurenfoto 18);
subfamilie Apaturinae (weerschijnvlinders): negentien neotropische
soorten, twee in Suriname;
subfamilie Nymphalinae (vossen): heterogene groep van middelgrote
vlinders; 195 neotropische soorten; ongeveer 25 soorten in Suriname;
voorbeelden: Anartia amathea amathea (Linnaeus 1758)
(kleurenfoto 19), Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus 1763)
(kleurenfoto 20), Janatella hera (Cramer 1779) (kleurenfoto 21) en
Ortilia liriope (Cramer 1775) (kleurenfoto 22);
subfamilie Limenitidinae (ijsvogelvlinders): middelgrote, op elkaar
lijkende oranjebruine vlinders; 84 neotropische soorten; ongeveer
vijftien soorten in Suriname; voorbeeld: Adelpha cytherea cytherea
(Linnaeus 1758) (kleurenfoto 23);
subfamilie Heliconiinae (passiebloemvlinders): middelgrote vlinders
met lange voorvleugels, grote ogen en lange antennac; 146
neotropische soorten; ongeveer dertig soorten in Suriname
(Stammeshaus 1982); voorbeelden: Agraulis vanillae vanillae
(Linnaeus 1758) (kleurenfoto 24), Dryadula phaetusa (Linnaeus
1758) (kleurenfoto 25), Heliconius erato erato (Linnaeus 1758)
(kleurenfoto 26) en Heliconius sara sara (Fabricius 1793)
(kleurenfoto 27).

Zoals gezegd, bedraagt een schatting van het aantal Surinaamse dagvlindersoorten
1462, ofwel 17,6 procent van het totaal aantal neotropische dagvlindersoorten (tabel
1). Relatief ondervertegenwoordigd lijken de Pieridae (8,8 procent), de Ithomiinae
(9,9 procent) en de Satyrinae (3,1 procent). Bij deze groepen zien we juist een zeer
grote diversiteit in de Andes. De schatting van 1462 soorten is gebaseerd op de
aanname dat de vlinderfauna in Suriname minder diversiteit vertoont dan die van
Frans
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Guyana (zoals bijvoorbeeld zichtbaar is bij de Papilionidae en Morphinac, waarvan
relatief veel bekend is). Daar valt tegenin te brengen dat de diversiteit aan biotopen
binnen Suriname mogelijk groter is dan in Frans Guyana: in het Surinaamse
binnenland is het gebied met een hoogte van 300 tot 1500 meter beduidend
uitgestrekter dan in Frans Guyana (Hammond 2005b: 38). Daarom zou bij verdere
exploratie de dagvlinderdi versiteit van Suriname wel eens groter kunnen zijn dan
die van Frans Guyana. De schatting is bewust aan de voorzichtige kant gehouden.
De toekomst zal het (hopelijk) leren.

Maria Sibylla Merian
Vanaf het einde van de zestiende eeuw begon de gegoede burgerij in toenemende
mate verzamelingen aan te leggen en bestond onder deze bevolkingsgroep een grote
natuurwetenschappelijke belangstelling en bewondering voor de wonderbaarlijkheid
van Gods Schepping. De meeste verzamelaars hadden geen universitaire scholing
maar waren ‘liefhebbers’ of ‘curieux’, zoals zij in die tijd vaak genoemd werden.
Een verzameling kon natuurlijk ook statusverhogend werken: een koopman, arts of
apotheker kon via zijn collectie in contact komen met binnen- en buitenlandse
geleerden, regenten en vorsten, die deze niet zelden aankochten (Van Gel der 1998:
139-146). Ook de interesse in gepubliceerde afbeeldingen (bijvoorbeeld van vlinders)
was bijzonder hoog: verzamelaars waren bereid daarvoor dermate hoge prijzen te
betalen ‘dat men evengoed diamanten had kunnen kopen’ (Landwehr 1976). Het was
in deze context dat de studie van de Surinaamse dagvlinders een aanvang nam.
De geschiedenis van die studie begint met het verblijf van een uitzonderlijke vrouw
in Suriname van 1699 tot 1701, Maria Sibylla Merian (1647-1717). Zij werd geboren
in Frankfurt uit een Zwitserse vader en een Nederlandse moeder, groeide op in een
zeer ontwikkelde familie van kunstenaars en uitgevers en hield zich vanaf haar
dertiende jaar bezig met het onderzoeken en weergeven van insecten. Merian werd
beroemd door haar twee rupsenboeken (1679 en 1683), waarin zij als een van de
eersten zeer gedetailleerd de levenscycli (ei-rups-pop-vlinder met voedselplant) van
vele Europese dag- en nachtvlinders afbeeldde.
In 1684 sloot Merian zich met haar twee dochters aan bij de volgelingen van Jean
de Labadie, een uit Frankrijk gevluchte hugenoot die extreem piëtistische
gemeenschappen vormde, onder andere te Wiewerd in Friesland en op Waltha State,
het huis van de familie Van Aerssen van Sommelsdijck, waarvan Cornelis gouverneur
van Suriname was tussen 1683 en 1688.
Vanaf 1691 verbleef Merian in Amsterdam, waar zij ‘met verwondering [...] quam
[...] te zien, war al schoone Gedierte men uit Oost- en West-Indiën deed koonie’
(Merian 1982b). Zij besloot zelf naar Suriname te gaan, vooral om de levenscyclus
van insecten te bestuderen. Zij verkocht
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haar uitgebreide verzameling tekeningen en geprepareerde insecten, maakte een
testament en ondernam in juni 1699, vergezeld door haar jongste dochter Dorothea
Maria, de bootreis naar Suriname. Daar aangekomen, verbleef zij vooral in
Paramaribo. Wel ging zij op verschillende excursies, onder andere in april 1700 naar
de plantage Providentia.
In entomologisch opzicht bleek de reis naar Suriname enigszins teleurstellend: ‘ik
vond in dat Land niet die bequame geleegentheid om de ondervinding der Insecten
te doen, die ik my verbeeld hadde’ (Merian 1982b). Waarschijnlijk kwam dat door
gezondheidsproblemen. Merian is in Suriname ernstig ziek geweest, zoals blijkt uit
haar brief uit 1702 aan de Duitse dokter Johan Georg Volkammer:
auch ist im selben lande eine Seehr grosse hitze, so das man keine arbeit
dhun kan ... und hatte ich das selbe beynahe mit dem dhot bezahlen müssen,
darumb ich auch nicht lenger aldar bleiben konte, auch sich aldar alle
menschen verwunderten das ich noch mit dem leben davon bin kommen,
da doch die meisten menschen alda von der hitze sterben (Wettengl 1998:
264-265).
In juni 1701 begon Merian aan haar terugreis; op 23 september van dat jaar kwam
zij weer in Holland aan. In bovengenoemde brief aan Volkammer schreef zij ook dat
zij alle getekende dieren in gedroogde vorm had meegebracht en in doosjes bewaard,
zodat iedereen ze kon bekijken. Ook had zij glazen potten met een kaaiman en slangen,
en twintig ronde doosjes met allerlei vogels en kevers.
In 1705 publiceerde Merian in eigen beheer de Metamorphosis Insectorum
Surinamensium ofte Verandering der Surinaamsche Insecten, zowel in een Latijnse
als in een Nederlandse uitgave. Op zestig platen stonden 22 soorten dagvlinders
afgebeeld, naast talrijke nachtvlinders, andere insecten, spinnen, planten en enkele
reptielen en amfibieën (figuur 2). Een Duitse uitgave kon wegens geldgebrek geen
doorgang vinden. De oplage moet niet hoger geweest zijn dan zestig exemplaren
(Schriks 1982). Na haar dood in 1717 verschenen nog vier edities (1719, 1726, 1730
en 1771) met twaalf extra platen, met de afbeeldingen van nog drie andere
dagvlindersoorten uit Suriname. Hoewel Merian wel de namen van planten vermeldt
volgens de toenmalige stand der kennis, en tevens de Surinaamse plantennamen,
noemt zij slechts enkele namen van dieren.
Merians werken bevinden zich tegenwoordig verspreid over vele openbare en
particuliere collecties in Europa en Noord-Amerika. Zo kocht de Frankfurtse geleerde
Von Uffenbach in 1711 talrijke ingekleurde werken. Kort voor Merians overlijden
op 13 januari 1717 werd zij vermoedelijk bezocht door Robcrt Areskin, de lijfarts
die tsaar Peter de Grote op zijn reis door Europa (1716-1717) vergezelde; beiden
kochten talrijke werken. In 1736 verkocht Dorothea Maria meer dan dertig aquarellen
van haar moeder aan
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de door Peter de Grote opgerichte Academie.

Figuur 2. Titelblad Metamorphosis Insectorum Surinamensium (overgenomen met toestemming van
De Walburg Pers, Zutphen)

De erfenis van haar oudste dochter Johanna Helena kwam uiteindelijk terecht in het
British Museum en in de Royal Library van Windsor Castle (Van Gelder 1988:
148-149). De hedendaagse betekenis van het werk van Merian is vooral uit kunstzinnig
oogpunt buitengewoon groot (Wettengl 1998). Met de kennis die we anno 2007
hebben over de levenscycli van de Surinaamse dagvlinders bevatten de platen echter
veel fouten (bijvoorbeeld niet bij elkaar passende plant, rups en vlinder, zie
bijvoorbeeld Rücker & Stairn 1982). Dit is des te opmerkelijker omdat haar werken
over Europese dag- en
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nachtvlinders zeer gedetailleerd en nagenoeg foutloos zijn, ook naar hedendaagse
maatstaven.3 Vermoedelijk is Merians ziekte in Suriname hieraan debet geweest. Die
maakte dat veel werk, waaronder het opkweken, prepareren en ordenen van specimina,
moest worden uitbesteed.

Carl Linnaeus
Carl Linnaeus (1707-1778), Zweeds botanicus en arts, geldt algemeen als de
grondlegger van de huidige naamgeving in de biologie, de binominale nomenclatuur,
waarbij een levend organisme wordt aangeduid met een dubbele Latijnse naam: die
van het genus (geslacht; duidt verwantschap aan met andere soorten) gevolgd door
de species (soort; duidt unieke kenmerken aan) (Beenen 2007). De tiende editie van
Linnaeus' Systema Naturae, vol. I (1758), zijn Species Plantarum (1753) samen met
zijn Genera Plantarum (vijfde editie) (1754), worden bij internationale
overeenstemming als het begin van de moderne naamgeving beschouwd (Stearn
2001: 6).
Tijdens zijn leven beschreef en benoemde Linnaeus ongeveer 7700 planten 4400
diersoorten, waaronder 3000 insecten. In juni 1735 bezocht hij Nederland, onder
andere om via een voor arme studenten ingestelde, extreem snelle procedure (één
week!) bij de universiteit van Harderwijk de academische doctorstitel te verkrijgen
(overigens werd deze universiteit in 1818 door Napoleon gesloten). Hierna werkte
en studeerde hij tot juli 1736 in Leiden en in Amsterdam (Blunt 1971: 92-108). In
1737 bood de Leidse professor Herman Boerhaave Linnaeus de post aan van arts
van de West-Indische Compagnie (WIC) te Suriname. Hij zag echter op tegen het
klimaat en voelde er weinig voor lang gescheiden te zijn van zijn verloofde. Hij beval
de Duitser Johann Bartsch aan, die na een verblijf van zes maanden in Suriname
overleed (Blunt 1971: 117).
Linnaeus werkte naar alle waarschijnlijkheid met de afbeeldingen van Maria
Sibylla Merian en wellicht zelfs met de door haar geprepareerde insecten. Dit is af
te leiden uit namen die hij aan sommige dagvlinders gaf en de associaties van die
vlinders met planten afgebeeld op Merians platen. Van die associaties is nu bekend
dat ze niet consistent en veelal toevallig zijn. Zo refereert de naam Anartia jatrophae
jatrophae (plaat IV van Merians Metamorphosis) (figuur 3, p. 236) aan de
cassaveplant (toen genaamd Jatropha manihot), maar die is niet als voedselplant van
deze vlindersoort bekend. Ook heeft de soort Agraulis vanillae (figuur 4, p. 237,
plaat XXV van Merians Metamorphosis), subfamilie Heliconiinae (kleurenfoto 24),
waarvan de rups voedt op passiebloemen (Passifloraceae), geen relatie met de
vanilleplant (behorend tot de plantenfamilie van de orchideeën, Orchuiaceae).

3

Persoonlijke mededeling van Sandrine Ulenberg van het Zoölogisch Museum Amsterdam.
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Foto 1. Pyrrhopyge amyclas amyclas (Cramer 1779), subfamilie Pyrrhopyginae, familie Hesperiidae,
22 november 2005, Foto B.G. Beckles
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Foto 2. Heraclides thoas thoas (Linnaeus 1771), subfamilie Papilioninae, familie Papilionidae, 7
april 2006, Foto B.G. Beckles

Foto 3. Ascia monuste monuste (Linnaeus 1764), subfamilie Pierinae, familie Piaridae, 22 mei 2005,
Foto B.G. Beckles
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Foto 4. Arawacus aetolus (Sulzer 1776), subfamilie Theclinae, familie Lycaenidae, Raleigh vallen,
juli 2006, Foto Frans Barten

Foto 5. Calydna thersander (Stoll 1780), subfamilie Riodininae, familie Riodinidae, 17 september
2005; Foto B.G. Beckles
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Foto 6. Danaus eresimus eresimus (Cramer 1777), subfamilie Danainae, familie Nymphalidae, 4
september 2005; Foto B.G. Beckles

Foto 7. Danaus eresimus eresimus (Cramer 1777), subfamilie Danainae, familie Nymphalidae, 31
juli 2005; Foto B.G. Beckles
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Foto 8. Danaus plexippus megalippe (Hübner 1826), subfamilie Danainae, familie Nymphalidae, 17
juli 2005; Foto B.G. Beckles

Foto 9. Danaus plexippus megalippe (Hübner 1826), subfamilie Danainae, familie Nymphalidae, 30
oktober 2005, Foto B.G. Beckles

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

*6

Foto 10. Mechanitis polymnia polymnia (Linnaeus 1758), eileggend op Solanum, subfamilie Ithomiinae,
familie Nymphalidae, 2 november 2003 De eieren worden in groepen van 10-40 op de bovenkant van
de bladeren gelegd; Foto B.G. Beckles
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Foto 11. Morpho helenor helenor (Cramer 1777), subfamilie Morphinae, familie Nymphalidae, 29
juli 2005, Foto B.G. Beckles

Foto 12. Morpho helenor helenor (Cramer 1777), subfamilie Morphinae, familie Nymphalidae, 15
september 2005; Foto B.G. Beckles
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Foto 13. Caligo teucer teucer (Linnaeus 1758), subfamilie Morphinae, familie Nymphalidae, 4 maart
2004; Foto B.G. Beckles

Foto 14. Eryphanis automedon automedon (Cramer 1775), subfamilie Morphinae, familie Nymphalidae,
1 maart 2006; Foto B.G. Beckles
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Foto 15. Pareuptychia hesionides (Forster 1964), subfamilie Satyrinae, familie Nymphalidae, voedend
van verwelkte bloeikolf van aronskelk, Bmwnsberg, 490 m, 24 februari 2006; Foto B.G. Beckles
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Foto 16. Archaeoprepona licomedes (Cramer 1777), subfamilie Charaxinae, familie Nymphalidae,
voedend van boomsap, Raleigh vallen, 15 september 2005, Foto B.G. Beckles

Foto 17. Hamadryas feronia feronia (Linnaeus 1758), subfamilie Biblidinae, familie Nymphalidae,
26 februari 2005; Foto B.G. Beckles
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Foto 18. Nessaea obrinus obrinus (Linnaeus 1758), subfamilie Biblidinae, familie Nymphalidae, 3
maart 2007; Foto B.G. Beckles
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Foto 19. Anartia amathea amathea (Linnaeus 1758), subfamilie Nymphalinae, familie Nymphalidae,
13 januari 2004; Foto B.G. Beckles

Foto 20. Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus 1763), subfamilie Nymphalinae, familie Nymphalidae,
6 mei 2005; Foto B.G. Beckles
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Foto 21. Janatella hera (Cramer 1779), subfamilie Nymphalinae, familie Nymphalidae, 14 augustus
2005, endemisch voor de Guianese regio; Foto B.G. Beckles

Foto 22. Ortilia liriope (Cramer 1775), subfamilie Nymphalinae, familie Nymphalidae, 19 februari
2006, Brownsberg, 490 m, endemisch voor de Guianese regio, Foto B.G. Beckles
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Foto 23. Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus 1758), subfamilie Limenitidinae, familie Nymphalidae,
14 augustus 2005; Foto B.G. Beckles

Foto 24. Agraulis vanillae vanillae (Linnaeus 1758), subfamilie Heliconiinae, familie Nymphalidae,
5 februari 2005; Foto B.G. Beckles
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Foto 25. Dryadula phaetusa (Linnaeus 1758), subfamilie Heliconiinae, familie Nymphalidae, 7
september 2004; Foto B.G. Beckles

Foto 26. Heliconius erato erato (Linnaeus 1758), subfamilie Heliconiinae, familie Nymphalidae, 22
september 2005, Foto B.G. Beckles
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Foto 27. Heliconius sara sara (Fabricius 1793), subfamilie Heliconiinae, familie Nymphalidae, 7
augustus 2005; Foto B.G. Beckles
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In totaal beschreef Linnaeus minstens zestig soorten dagvlinders uit Suriname, echter
slechts vijf met typelocatie Suriname (tabel 2) (Lamas 2004). Hij vermeldde vaak
algemene typelocaties, bijvoorbeeld Amerika, Zuid-Amerika of West-Indië, maar
ook duidelijk foutieve, zoals Azië, India of China. Linnaeus had een enorme werkijver,
schreef zeer veel en nam waarschijnlijk de soms onjuiste informatie van anderen
over (Blunt 1971).

Tabel 2 Aantal typebeschrijvingen van (onder)soorten dagvlinders met
typelocatie Suriname volgens (sub)familie en auteur (volgens Lamas 2004)
C. Linnaeus
(Sub)familievalide1
n.v.2
dagvlinders
Hesperiidee

P. Cramer
valide
n.v.

C. Stoll
valide

n.v.

•
1
Pyrrhopyginae

-

5

2

-

1

• Pyrginae -

-

23

8

22

8

•
Hesperiinae

-

11

1

7

3

Papilionidae 1

-

10

7

-

3

•
Dysmorphiinae

-

2

4

-

2

•
Coliadinae

-

4

2

-

1

• Pierinae -

-

1

3

1

-

•
Theclinae

-

19

11

10

5

•
Polyommatinae

-

1

-

1

-

•
Euselasiinae

-

2

-

6

3

•
Riodininae

-

31

21

19

8

-

1

1

1

-

Pieridae

Lycaenidae

Riodinidae

Nymphalidae
• Danainae 2
1

n.v. = volgens huidige stand van kennis niet valide en niet gebruikte naam.
valide = volgens huidige stand van kennis valide en gebruikte naam.
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•
1
Ithomiinae

-

6

3

-

-

•
Morphinae

-

8

5

1

-

• Satyrinae -

-

10

16

3

1

•
Charaxinae

-

10

4

2

-

•
Biblidinae

-

13

7

1

-

•
Apaturinae

-

1

-

-

-

•
Nymphalinae

-

3

2

-

2

•
Limenitidinae

-

2

1

-

-

•
2
Heliconiinae

-

5

18

2

1

Totaal

-

168

116

76

38

5

J.C. Fabricius
(Sub)familievalide
n.v.
dagvlinders
Hesperiidae

J.C. Sepp
valide
n.v.

H.B. Mösschler
valide
n.v.

•
Pyrrhopyginae

1

2

-

-

1

• Pyrginae -

3

5

5

12

6

•
Hesperiinae

-

1

2

8

14

Papilionidae

5

-

-

-

-

•
Dysmorphiinae

1

-

-

-

-

•
Coliadinae

-

-

3

-

2

• Pierinae 1

1

-

1

1

-

•
1
Theclinae

3

-

2

4

9

•
Polyommatinae

-

-

-

-

-

Lycaenidae

Riodinidae
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•
Euselasiinae

-

-

1

2

-

•
4
Riodininae

7

1

1

3

2

• Danainae -

1

-

-

-

-

•
Ithomiinae

-

-

-

-

-

•
1
Morphinae

1

-

-

-

-

• Satyrinae 3

-

-

-

1

6

•
Charaxinae

1

-

-

1

-

•
2
Biblidinae

1

-

-

-

1

•
Apaturinae

-

-

-

-

-

•
Nymphalinae

-

-

-

-

-

•
Limenitidinae

-

-

-

-

1

•
1
Heliconiinae

1

-

-

-

3

Totaal

26

9

15

32

45

Nymphalidae

13
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Figuur 3. Plaat IV van Merian's Metamorphosis Insectorum Surinamensium: De vlinder Anartia
jatrophae jatrophae (familie Nymphalidae, subfamilie Nymphalinae) en hagedis op cassaveplant
(bewerkt en overgenomen met toestemming van De Walburg Pers, Zutphen)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

237

Figuur 4. Plaat XXV van Merian's Metamorphosis Insectorum Surinamensium: De vlinder Agraulis
vanillae vanillae (familie Nymphalidae, subfamilie Heliconiinae) op vanilleplant (bewerkt en
overgenomen met toestemming van De Walburg Pers, Zutphen)
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Pieter Cramer, Caspar Stoll
Pieter Cramer (1721-1776) was een ongetrouwde, gefortuneerde koopman en
handelaar in onder andere Spaanse wol. Met zijn zakenpartner en neef Anton
Willemzoon van Rensselaar had hij een zakenpand op de Prinsengracht in Amsterdam.
Hij was lid van de Amsterdamse vereniging Concordia et Libertate, waarvoor hij
vele lezingen gaf, bijvoorbeeld over mineralen en mijnbouw, en van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen in Vlissingen, waarvan hij in 1770 directeur werd.
Cramers grote collectie vlinders, schelpen en andere curiosa was al ruim bekend
voordat zijn publicaties verschenen. Fabricius noemt twee Nederlandse collecties
die hij, waarschijnlijk in 1765-1766, bestudeerde: de ene behoorde aan de Prins van
Oranje-Nassau, de andere aan Cramer zelf (Chainey 2005: 283).
Het eerste deel van Cramers Uitlandsche Kapellen ofwel Papillons Exotiques, een
compleet geïllustreerd werk over exotische vlinders en motten, verscheen in 1775.
Met ruim 400 intekenaars bestond er grote belangstelling voor. In totaal verschenen
vier banden in 34 delen, met 400 handgekleurde platen van de hand van Gerrit
Wartenaar Lambertz (nu in het bezit van het British Museum of Natural History in
Londen) (Cramer 1775-1780). In totaal werden 1658 soorten dag- en nachtvlinders
beschreven, vooral van Nederlands-Indië en Suriname, maar ook uit Jamaica,
Noord-Amerika, Afrika, Azië en enkele van Europa (Chainey 2005: 284-286).
Cramer stierf op 55-jarige leeftijd, terwijl slechts acht delen (band 1) gepubliceerd
waren. Hoewel hij de platen naliet aan Van Rensselaar, was het aan Caspar Stoll om
de publicatie te voltooien. Over Stoll (overleden in 1795) weten we weinig. Hij was
‘Commies ter Admiraliteit’ te Amsterdam en lid van de Société des Contemplateurs
de la Nature in Halle. De volgende banden van de Uitlandsche Kapellen verschenen
tussen 1777 en 1782. In 1787-1790 publiceerde Stoll nog een Aanhangsel, met 42
platen en 250 soorten vlinders, waarin ook rupsen en poppen van verschillende
soorten uit Suriname werden beschreven (Chainey 2005: 284-285; Stoll 1787-1790).
De betekenis van deze werken voor de studie van de vlinders is nog altijd zeer
groot, niet in de laatste plaats door de illustraties. Omdat voor het identificeren van
soorten de oorspronkelijke beschrijving (typebeschrijving) bepalend is, dient men
dergelijke oude werken te raadplegen. Van de Surinaamse dagvlinders zijn ten minste
168 soorten voor het eerst beschreven door Cramer en 76 door Stoll; van nog eens
154 door hen beschreven vlinders uit Suriname is de naamgeving later gewijzigd,
bijvoorbeeld omdat die naam al was gebruikt voor een andere vlinder (tabel 2).
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Johann Christian Fabricius
De Deense entomoloog Johann Christian Fabricius (1745-1808) studeerde van 1762
tot 1764 bij Linnaeus. Een groot deel van zijn leven bracht hij door als reizend
professor teneinde insectenverzamelingen in Europa te bestuderen. Zijn Philosophia
entomologiae (Fabricius 1778) geldt als een der belangrijkste algemene
entomologische werken ooit. In feite legde het de basis voor de huidige
entomologische systematiek. Fabricius beschreef ongeveer 10.000 insectensoorten
(hij wordt wel de Linnaeus van de insecten genoemd), waaronder tussen 1775 en
1807 ten minste 23 in Suriname voorkomende soorten dagvlinders; dertien daarvan
hebben de typelocatie Suriname (tabel 2; Tuxen 1967; Lamas 2004).

Jan Christian Sepp
Van 1829 tot 1852 publiceerde de Amsterdamse boekhandelaar Jan Christian Sepp
in negen afleveringen de Surinaamsche vlinders; Naar het leven getekend. Het betreft
152 gedetailleerde platen van rupsen, poppen en volwassen vlinders met in de
bijgevoegde tekst vele gedragsobservaties over de levenscyclus en, volgens de huidige
maatstaven, negen nieuwe soortbeschrijvingen, met name Hesperiidae (van nog eens
vijftien door Sepp beschreven soorten werd de naam later gewijzigd) (tabel 2). Het
voorwoord vermeldt dat de veldobservaties dateren uit 1785-1791. In die periode
liet de gouverneur van Suriname, Jan Gerhard Wichers, rupsen en vlinders opzoeken
en tekenen door H.J. Scheller, ‘welke tevens het voornaamste van hunne huishouding
opschreef’ (Sepp 1848, Voorberigt: iv). Sepp beklaagt zich over de slechts zestien
intekenaars, goed voor een afname van dertig exemplaren. De financiële onzekerheid
blijft, maar hij zegt hoop te voelen door de persoonlijke ondersteuning van koning
Willem II (Sepp 1848, Voorberigt: iii-iv). In het tweede deel schrijft hij dat zijn hoop
niet in vervulling is gegaan: ‘Het getal der voorstanders en begunstigers van
Entomologische plaatwerken, schijnt hier te Lande in de laatste jaren aanmerkelijk
verminderd te zijn’ (Sepp 1848, Voorberigt tweede deel: i).
De gouden jaren van de Surinaamse vlinderstudie waren duidelijk voorbij. Hoewel
verschillende factoren in Suriname hier debet aan zouden kunnen zijn (de teruggang
van de plantage-economie na de Amsterdamse beurscrisis van 1773 en de dalende
suikerprijs, de Engelse overheersing in de periodes 1799-1803 en 1804-1816, de
grote brand in Paramaribo in 1821), lijkt vooral de situatie in Nederland hierbij van
belang geweest te zijn: door de in 1806 door Napoleon ingestelde economische
blokkade om Engeland op de knieën te krijgen, viel alle import vanuit Suriname,
toen Engels bezit, weg. De interesse van entomologische verzamelaars in Nederland
verplaatste zich naar Nederlands Oost-Indië (Verschuuren 1991).
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Heinrich Benno Möschler
Heinrich Benno Möschler, geboren in Kronförstchen bei Bautzen, publiceerde van
1877 tot 1883 in de Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen
Gesellschaft in Wien een vijftal overzichtsartikelen over de Surinaamse dag- en
nachtvlinders. De exemplaren waren hem toegezonden door twee bevriende
missionarissen die ‘hun spaarzame vrije tijd deels doorbrachten met voor mij vlinders
te verzamelen’ (Möschler 1877: 293). Möschler zond ze door naar onder andere de
collecties van Berlijn en Wenen. Hij beschreef, naar de huidige maatstaven, 32 nieuwe
soorten Surinaamse dagvlinders, vooral Hesperiidae (tabel 2; Möschler 1877, 1883).

August Kappler, de Penards en Anderen
Na Möschler zou bijna honderd jaar vrijwel niets worden gepubliceerd over de
Surinaamse dagvlinders. Adalbert Seitz baseerde zich in zijn beroemde encyclopedisch
overzicht van de vlinders van de wereld (Die Gross-Schmetterlinge der Erde,
1907-1924) wat Suriname betreft op bestaande publicaties, vooral op Möschler (1877,
1883).4 Wel bereikten, veelal door particulier initiatief, verzamelingen Surinaamse
dagvlinders de Nederlandse universiteitscollecties, onder andere van M. Koning
(1895-1900), de apotheker Bolten (1902-1910), W.C. van Heurn (1911) en Jurriaanse
(1920) (De Jong 1983).5
De Duitser August Kappler (1815-1887) verbleef van 1836-1842 in Suriname als
militair (Kappler 1983) en van 1842-1879 als ondernemer aan de Marowijnerivier,
waar hij een hout-, landbouw- en veeteeltonderneming opzette. Hij stichtte het plaatsje
Albina (genoemd naar zijn vrouw), dat een aantal jaren zijn persoonlijk eigendom
was. Toen het gouvernement in 1879 een deel terugkocht en er een
districtscommissaris benoemde, voelde hij zich in zijn vrijheid beknot en vertrok
naar Europa, waar hij zijn ervaringen te boek stelde. Jarenlang verzamelde Kappler
dieren en planten in Suriname en zond ze naar Europa ter verkoop (Bruijning &
Voorhoeve 1977: 325). Het Zoölogisch Museum Amsterdam heeft in zijn collectie
een groot aantal dagvlinders van Kappler, gedoneerd in 1879, waaronder de in
Surinaamse collecties zeldzame Morpho hecuba hecuba en Dismorphia laja laja.
Tevens dienen hier vermeld te worden de gebroeders Frederik Paul (1876-1909)
en Arthur Philip Penard (1880-1932), Surinaamse natuurhistorici en schrijvers over
mythen en gebruiken van de Surinaamse Inheemsen en Creolen (Bruijning &
Voorhoeve 1977: 472-473). Zij zijn de auteurs van bekende vogelwerken (Penard
& Penard 1908-1910) en

4
5

Seitz publiceerde het Amerikaanse deel van de Gross-Schmetterlinge der Erde in een aantal
afleveringen van 1907 tot 1924; in 1925 verscheen een totale gebonden uitgave.
Persoonlijke mededeling van Rienk de Jong van Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch
Museum te Leiden.
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schreven talrijke artikelen over allerlei aspecten van de Surinaamse natuur (Penard
& Penard 1905-1906). De door deze gebroeders verkregen vlinders (1905-1908) zijn
terug te vinden in de collectie van Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum te
Leiden. Hoewel bekend is dat de gebroeders Penard materiaal kregen van Inheemsen
uit het binnenland, zijn de vlinders vooral afkomstig uit gebieden met secundaire
vegetatie, en daarom waarschijnlijk uit de nabijheid van Paramaribo.

De grote expedities (1901-1938)
In het begin van de twintigste eeuw was het uitgestrekte binnenland van Suriname
nog vrijwel volledig een witte plek op de kaart. In 1897 namen de Vereniging van
Suriname, de Maatschappij tot Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek in de
Nederlandsche Koloniën en het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap het initiatief tot de oprichting van een commissie om wetenschappelijk
onderzoek in Suriname te ondernemen. Voorzitter werd de oud-gouverneur-generaal
van Nederlands Oost-Indië, C.H.A. van der Wijck. De commissie vatte het plan op
om door middel van een zeven- tot achttal expedities het binnenland van Suriname
op systematische wijze in kaart te brengen (Bakhuis 1902: 1-13).

Tabel 3 Overzicht van de grote Suriname-expedities (1901-1938)
Jaar

Naam

Leider

Verzamelaar(s)Dagvlinders Locatie
dagvlinders
H.A. Boon ja
RMNH1

1901

Coppename-expeditie L.A.
Bakhuis

1902-1903

Saramacca-expeditie A.J. van
Stockum

P.J. da
Kock, A.
Pulle

?2

?

1903-1904

Gonini-expeditie A. Franssen G.M.
Herderschee Versteeg

ja

RMNH

1904

Tapanahony-expeditie A. Franssen G.M.
Herderschee Versteeg

ja

RMNH

1907

Toemak-Hoemak-expedite C.H. de
Goeje

geen

nee

n.v.t.

1908

Suriname-expeditie J.G.W.J.
Eilerts de
Haan

J.H.A.T.
Tresling

ja

ZMA3

1910-1911

Corantijnexpeditie J.G.W.J.
Eilerts de
Haan

K.M. Hulk

nee

n.v.t.

1926

Wilhelmina-expeditie G. Stahel

D.S.
Fernandes

ja

ZMA
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1935-1938

3
C.C. Käyser H.E.
grensexpedities
Rombouts

nee

n.v.t.

1 RMNH = Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie Naturalis (RMNH), Leiden.
2 Wel vermeld in verslag expeditie (van Stockum 1905), niet aangetroffen in RMNH
of ZMA.
3 ZMA = Zoöogisch Museum Amsterdam.
Het primaire doel van de expedities was het vergaren van topografische kennis en
het completeren van de kaart van het uitgestrekte Surinaamse binnenland. Men deed
dit door bergtoppen te beklimmen en deze kaal te kappen, teneinde rondom een goed
uitzicht te verkrijgen en metingen (bergtriangulaties) te verrichten naar andere goed
herkenbare toppen (Van Stockum 1905). De hoofddoelstelling van de
Coppename-expeditie (1901) geeft het niveau aan van de toenmalige topografische
kennis: ‘te ontdekken [...] of zich, zij 't ook op tamelijk grooten afstand van de
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kust, niet een scheidingsgebergte verheft, dat zich in het oostelijk deel van Suriname
van het Tumac Humac-gebergte in noordwestelijke richting afscheidt en waarop de
middenrivieren de Suriname, de Saramacca, de Coppename en de Nickerie wellicht
haren oorsprong nemen’ (Bakhuis 1902: 8).
Het verzamelen van zoölogische (alsmede geologische en botanische) objecten
en het verrichten van etnografische en linguïstische studies was duidelijk
ondergeschikt aan het geografische doel. Dagvlinders werden weliswaar verzameld
en belandden in de universitaire collecties in Leiden en Amsterdam, maar het betrof
een relatief beperkt aantal soorten in geringe aantallen. Zo wordt bij de
Coppename-expeditie vermeld dat de arts H.A. Boon erin slaagde onder andere zes
zoogdieren, zestien vogels, negentien vissen, één kaaimanhuid, negen slangen, acht
hagedissen, 201 vlinders en 576 insecten te verzamelen (Bakhuis 1902: 145), nu
aanwezig in Naturalis, Leiden (figuur 5).

Figuur 5. Protesilaus protesilaus protesilaus (familie Papilionidae, subfamilie Papilioninae). verzameld
door H.A. Boon op de Raleighvallen tijdens de Coppename-expeditie in 1901; Aanwezig in RMNH
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De logistieke problemen bij deze expedities waren formidabel. Voedselvoorraden
voor tientallen mannen voor een expeditie van vaak ruim een halfjaar moesten worden
meegevoerd. De apparatuur en overige uitrusting werden in dichtgesoldeerde blikken
stroomopwaarts getransporteerd door stroomversnellingen, watervallen enzovoort.
Malariaprofylaxe, vaccinaties en antibiotica waren nog niet beschikbaar. Bovendien
moest het verzamelde biologisch materiaal beschermd worden tegen het klimaat.
Het ging dan ook wel eens mis. Het verslag van de Corantijn-expeditie (juli 1910-april
1911) vermeldt dat het aanleggen van zoölogische en botanische verzamelingen niet
erg lukte, enerzijds omdat er relatief weinig tijd voor was, anderzijds omdat veel
materiaal verloren ging door bootongevallen en door de vochtigheid (Käyser 1912:
26-27, 70). Ook moesten kilometers lange tracés door het primaire woud met de hand
worden opengekapt, waarbij
niet alleen alle boompjes, palmen en de vele lastige lianen worden
opgeruimd, maar behooren tevens ook alle bladeren en takjes op den grond
met een krabber te worden weggeveegd. Dit is noodig omdat tusschen de
doode bladeren die dikwijls 5 en 10 cm. hoog den grond bedekken, overal
doode bladstelen van Boegroe-makka palm met honderden lange doorns
schuilen, die in de voeten der arbeiders dringen (Stahel 1926: 121).
Biologisch gezien was de belangrijkste expeditie die naar het Wilhelminagebergte
(5 januari-24 november 1926) onder leiding van de botanicus G. Stahel en vergezeld
door de geoloog R. IJzerman en de arts H.C. van Ommeren. Na het opvaren van de
Surinamerivier en de Gran Rio werd een tracé van twaalf kilometer gekapt naar de
Lucierivier, waarna deze af- en opgevaren werd. Vanuit een kamp aan deze rivier
werden via een 49 kilometers lang (!) opengekapt tracé de toppen van het
Wilhclminagebergte in kaart gebracht en werd vervolgens de Tafelberg geëxploreerd.
Stahel verzamelde botanisch, IJzerman geologisch materiaal. Via de Corantijn voegde
zich een tweede team bij hen, bestaande uit de kolonel K. Kremer, de topograaf J.
Kuiperbak, de arts A. Faverey en de bioloog D.S. Fernandes. Deze laatste verzamelde,
vermoedelijk vooral in een 43,1 kilometers gekapt tracé vanuit de Lucierivier nabij
het huidige Amotopo, richting Bakhuisgebergte, 556 dierexemplaren, waaronder 130
vlinders, nu aanwezig in Amsterdam (figuur 6). Het tweede deel van de expeditie
had tot doel stroommetingen te verrichten in de Boven-Corantijn (New River) en de
Coeroenie. Ten slotte bezochten pater W.G. Ahlbrink, Stahel en IJzerman de langs
de Koetari en Aramatau wonende Inheemsen. Ernstig verzwakt door malaria en
beriberi keerden Stahel en IJzerman uiteindelijk terug (Stahel 1926).
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Figuur 6. Itaballia demophile demophile, mannelijke vlinder (familie Pieridae, subfamilie Pierinae),
exemplaar no. 451 verzameld tijdens de Wilhelmina-expeditie in de omgeving van de Lucierivier,
juli-augustus 1926; Aanwezig in het ZMA

De drie expedities waarin de zuidgrens tussen Suriname en Brazilië werd vastgelegd
(1935-1938) (Van Lynden 1939) kunnen als de afsluiting van deze periode worden
gezien. Overigens werden bij deze laatste expedities geen dagvlinders verzameld.

Dirk Cornelis Geijskes
Waarschijnlijk heeft geen enkel ander individu zoveel betekend voor de studie van
de fauna van Suriname als Dr Dirk Cornelis Geijskes. Hij verbleef van 1938 tot 1965
in Suriname, aanvankelijk bij het Landbouwproefstation, vanaf 1954 als directeur
van Wosuna (stichting voor wetenschappelijk onderzoek van de tropen) en
gouvernementsbioloog met als standplaats het Surinaams Museum, waarvan hij
tevens directeur werd. Na terugkeer in Nederland werd hij verbonden aan Naturalis
te Leiden, waar hij in 1967 curator werd (Bruijning & Voorhoeve 1977: 246).
Hoewel primair geïnteresseerd in de taxonomie van libellen, bedreef Geijskes
natuurlijke historie in de breedste zin des woords. Samen met P. Wagenaar
Hummelinck richtte hij het tijdschrift Studies on the Fauna of Suriname and other
Guyanas op (Geijskes 1957) en hij schreef meer dan 120 publicaties over de meest
uiteenlopende onderwerpen, zoals
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zoetwaterslakken, wilde rubberbomen, de structuur van de zandritsen,
landbouwpraktijken, schadelijke insecten, Inheemse gifpijlen en archeologische,
etnografische en linguïstische bevindingen (Wagenaar Hummelinck 1972). Geijskes
maakte vele reizen naar het binnenland, want, zoals hij verzuchtte: ‘Waar het gehele
zoölogische onderzoek van Suriname nog in de kinderschoenen staat, is van dit
achterland practisch niets bekend’ (Geijskes 1942: 6).
Tabel 4 geeft een overzicht van Geijskes' belangrijkste expedities. Dagvlinders
werden tijdens deze reizen veelal als ‘bijproduct’ verzameld, zij het met grote
toewijding (toen de eerste auteur van dit artikel de veelal nog ongeprepareerde vlinders
in Naturalis vond, waren diverse ‘verpakt’ in bladeren of stukjes toiletpapier, doch
zonder uitzondering nauwkeurig gelabeld). Bovendien verzamelde Geijskes niet
alleen met een gewoon vangnet, maar ook met een malaiseval: een aan drie kanten
gesloten, min of meer tentvormig net van circa twee meter hoog, dat semipermanent
kon worden opgesteld en waarmee vliegende insecten verzameld konden worden.
Dat leidde soms tot bijzondere vangsten. Zo beschreef De Jong in 1983 de nieuwe
soort Cobalopsis tanna (familie Hesperiidae) aan de hand van een in december 1963
te Domburg door Geijskes verzameld exemplaar met een malaiseval (De Jong 1983:
261).

Tabel 4 Overricht van de belangrijkste expedities van D.C. Geijskes in
Suriname
Jaar
1939

Bestemming
Litanierivier

Hoofddoel
onderzoek pijlgif
Ojana-Indianen

1939

binnenland ten Zuiden van verkenning met vliegtuig
Zanderij J
geografie

1941

Paroesavanne

1941-1942

Sipaliwini- en Sitarérivier bezoek Trio-Indianen

1948-1949

Kustgebied achter Wie
geologisch-, bodem-,
wiebank, Coroniekust,
botanisch - en zoölogisch
Tibiti- en Zanderij
onderzoek
II-savanne, Nassaugebergte

1958

Tafelberg

verkenning plateau,
geologisch, zoölogisch en
etnografisch onderzoek

1959

Coeroenierivier

aanleg airstrip

1971

West-Suriname-expeditie zoölogisch onderzoek in
verband met de te bouwen
Kabalebodam

bezoek Trio-Indianen

Speciale vermelding bij zijn vroege reizen verdient de van Ganzee afkomstige
Surinamer Lodewijk Schmidt, volgens Geijskes algemeen ‘Smitje’ genoemd (Geijskes
1942: 7). Schmidt was magazijnmeester en voorman geweest bij de drie
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grensexpedities en vergezelde Geijskes op tal van reizen (onder andere in 1942 en
1943). Hij verzamelde dan onder andere dagvlinders (nu aanwezig in de collectie
van Naturalis). Ook hier zitten bijzondere exemplaren bij, zoals de in 1939 aan de
bovenloop van de
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Figuur 7. Enantia aloikea, mannelijke vlinder, boven- en onderkant (familie Pieridae, subfamilie
Dismorphiinae); boven Litanie, 19 juli 1939, rivieroever; De vorm van donkere vlek aan de onderkant
van de voorvleugel is kenmerkend voor deze soort; Aanwezig in RMNH
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Figuur 8. Grondboring op de Tibitisavanne; Links, met vlindernet, dr. D.C. Geijskes;
natuurwetenschappelijke expeditie 1948-1949 (gewijzigd naar Bakker en Lanjouw 1949)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

248
Litani verzamelde, zeer zeldzame Enantia aloikea (figuur 7), die pas in 1993 als een
aparte soort vanuit Frans Guyana werd beschreven (Brévignon 1993).
De belangrijkste expeditie voor de dagvlinders was die uit 1948-1949 door Geijskes,
de zoöloog P. Creutzberg, de botanicus J. Lanjouw, de fysisch geograaf J.P. Bakker
en de geoloog A. Brouwer. Daarbij werden vijf landschapstypen zeer nauwkeurig
onderzocht: de kuststrook achter de Wiawiabank, de Coroniekust, de Tibitisavanne,
de Zanderij II-savanne en het Nassaugebergte (Bakker & Lanjouw 1949) (figuur 8).
Ongeveer 10.000 zoölogische specimina werden verzameld, waaronder ongeveer
1500 dagvlinders. Verdere uitwerking van de gegevens zal het onder andere mogelijk
maken dagvlindersoorten aan specifieke vegetatietypen (Lindeman 1953) te correleren.

D. Piet, J. Belle en G.F. Mees
In de periode na 1950 bereikten dagvlinders uit Suriname de collecties van het
Zoölogisch Museum Amsterdam en Naturalis vooral in betrekkelijk kleine aantallen.
D. Piet, als entomoloog verbonden aan de Amsterdamse dierentuin Artis, verzamelde
in Paramaribo en omgeving (1950-1951; collectie in het Zoölogisch Museum). J.
Belle was docent in Suriname en vooral geïnteresseerd in libellen, waarop hij op
latere leeftijd promoveerde; hij verzamelde ook dagvlinders (1964-1965; exemplaren
in Naturalis). De aan het Naturalis verbonden ornitholoog G.F. Mees verzamelde
dagvlinders op de Brownsberg, in het Nassau- en Lelygebergte (1971-1979).

Heinrich Heyde en Hermann Stammeshaus
In 1982 verscheen van de hand van Hermann J.T. Stammeshaus het handgeschreven,
in het Nederlands gestelde manuscript Een voorlopige lijst van de Surinaamse vlinders
van het geslacht Heliconius Kluk (Lepidoptera: Nymphalidae), aangevuld met
illustraties (Stammeshaus 1982). Stammeshaus onderscheidde 24 soorten Heliconius
(inclusief de tegenwoordig erkende genera Euiedes, Laparus en Neruda) die zeker
in Suriname voorkomen, en vier soorten die er mogelijk rondvliegen. Hoewel niet
algemeen verspreid en beschikbaar, was dit de eerste publicatie sinds bijna honderd
jaar over een groep Surinaamse dagvlinders. Stammeshaus was eigenlijk een tot de
vriendengroep rond Karel Appel behorend beeldend kunstenaar en heeft zelf nooit
in Suriname verzameld. Hij ontving vooral exemplaren uit diverse locaties in het
binnenland van de Surinamer Heinrich Heyde, die door Stammeshaus (1982: 4) ‘the
great expert on Surinam fauna’ wordt genoemd. Ook van diens ex-echtgenote werden
exemplaren, vooral uit Bigiston, ontvangen.
Heinrich Heyde (1921-1993), kleinzoon van de zendeling-drukker H.B. Heyde,
is vermoedelijk een van de meest ondergewaardeerde natuuron-
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derzoekers van Suriname. Hij schreef, veelal in het Sranan, talrijke stukjes over het
Surinaamse natuurleven. Vermoedelijk zijn daarin veel onbekende observaties
betreffende de levenscyclus van dagvlinders te vinden. Ook schreef hij boeken, onder
andere Brokstukken uit de Surinaamse dierenwereld (1978a), Surinaams dieren
A.B.C. (met illustraties van Hermann Stammeshaus) (1978b) en diverse
verhandelingen over traditionele plantengeneeskunde, zoals Surinaamse planten als
volksmedicijn (1974). Hij stierf ‘in het harnas’: tijdens het fotograferen van een
vlinder in gebukte houding werd hij in de borst gebeten door een labaria (Bothrops
asper, een addersoort, ook wel fer-de-lance genoemd) (Kricher 1997: 315-316).
Hoewel een groot deel van Stammeshaus' vlinderverzameling is vergaan,6 zijn vele
exemplaren van Heyde, zowel van Heliconiinae als van andere groepen, onder andere
Papilionidae en Morphinae, aanwezig in het Zoölogisch Museum Amsterdam.

E.H. Jonkers en R. de Jong
E.H. Jonkers was verbonden aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken
en woonde van 1956 tot 1975 in Suriname. Een anonieme auteur beschrijft zijn
fascinatie voor de Surinaamse dierenwereld: ‘Zijn interesse gaat zichtbaar en hoorbaar
uit naar alles wat leeft en beweegt. Zijn huis is een complete dierentuin. Talloze
oerwoudbewoners in allerlei afmetingen slingeren, kruipen en fladderen er rond, al
of niet in hokken. De geluiden variëren van krijsen tot ratelen en sissen; dat laatste
van de slangen.’ Dagvlinders, waaronder speciaal de Heliconiinae, hadden Jonkers'
bijzondere voorliefde.7 Na zijn overlijden werd zijn collectie geschonken aan
Naturalis. Die bestond, naast voorwerpen als schelpen en apenschedels, uit circa
4500 dagvlinderexemplaren, die een grote diversiteit aan soorten vertegenwoordigden.
Hoewel Jonkers vooral in het noorden van Suriname verzamelde, maakte hij vele
tochten naar het binnenland. Het is waarschijnlijk wereldwijd de meest omvattende
collectie van Surinaamse dagvlinders.
Gebaseerd op deze collectie bracht R. de Jong, werkzaam in Naturalis, in 1983
een publicatie uit over de Hesperiidae van Suriname. Daarin onderscheidde hij 426
soorten en sprak hij het vermoeden uit dat het totale aantal soorten bij verdere
exploratie wel eens meer dan 600 zou kunnen bedragen (De Jong 1983). In feite was
dit de eerste wetenschappelijke overzichtspublicatie sinds het werk van Möschler
uit 1883, precies honderd jaar later. Nog steeds is dit de enige groep Surinaamse
dagvlinders waarvan op een moderne, wetenschappelijke wijze een overzicht
beschikbaar is.

6
7

Persoonlijke mededeling van W. Ellis, Zoölogisch Museum Amsterdam en R. de Jong,
Naturalis.
Persoonlijke mededeling van Dré Teunissen.
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Universiteit van Paramaribo
De Nationale Zoölogische Collectie van Suriname is gehuisvest in de Anton de Kom
Universiteit van Paramaribo. De dagvlindersectie bestaat momenteel uit zo'n veertig
insectendozen met grotendeels geïdentificeerde exemplaren. Een deel ervan is
opgenomen in BioLink, een database die ook op het internet is te vinden.8 In de
afgelopen vijftien jaar is deze collectie geleidelijk in omvang toegenomen. Het streven
is een representatieve nationale collectie op te bouwen.9

Conclusies
Hoewel Suriname als onderdeel van de Guyanese subregio van Zuid-Amerika
biologisch van bijzondere waarde is en bescherming van de biodiversiteit momenteel
internationale prioriteit geniet, is een volledige inventarisatie van de Surinaamse
dagvlinders tot op heden niet verricht. Volgens een conservatieve schatting telt
Suriname 1462 soorten, ofwel 17,6 procent van het totale aantal soorten in Centraalen Zuid-Amerika. De studie van de Surinaamse dagvlinders kende een bloeiperiode
van ongeveer 1700 tot 1848, met auteurs als Maria Sibylla Merian, Pieter Cramer,
Caspar Stoll en Jan Christian Sepp. In de periode daarna werden dagvlinders vooral
als nevenproduct van andere activiteiten verzameld, bijvoorbeeld tijdens geografische
expedities en de algemeen-biologische expedities van D.C. Geijskes. Op die manier
belandden ze in de Nederlandse universiteitscollecties. Sinds 1975 is sprake van een
voorzichtige opleving, met de activiteiten van H. Heyde, H.J.T. Stammeshaus, E.H.
Jonkers en R. de Jong, alsmede de uitbreiding van de Nationale Zoölogische Collectie
in Paramaribo. Door de jaren heen is er verzameld in Suriname en is het materiaal
bewaard, soms deels beschreven in Nederland. Er zijn nog maar enkele landen ter
wereld waar net zo weinig van de dagvlinders bekend is als in Suriname. Een van
de oorzaken is vermoedelijk dat tot op heden geen enkel instituut bij ons weten een
onderzoeksprogramma heeft (gehad), waarin de studie van de Surinaamse dagvlinders
structureel is opgenomen. De auteurs van dit artikel werken momenteel aan een gids
waarin ongeveer 150 soorten Surinaamse dagvlinders worden behandeld.

8
9

Zie http//:nzvs.uvs.edu/db/index.
Basset et al. 2005: 297; Persoonlijke mededeling van H. Hiwat & K.D. Dijkstra.
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Ruth Brandon, Sjaak Kroon & Jeanne Kurvers
Nederlands in Suriname
Opvattingen van Surinamers over de toetreding van Suriname tot
de Nederlandse Taalunie
Op 12 december 2003 tekenden de Nederlandse Taalunie en de Republiek Suriname
in Brussel een associatieovereenkomst.1 Suriname trad daarmee officieel toe tot de
Nederlandse Taalunie, een intergouvernementele beleidsorganisatie waarin Nederland,
België (Vlaanderen) en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse
taal, het taalonderwijs en de Nederlandse letteren. Alle activiteiten die de Taalunie
onderneemt, worden uitgevoerd in samenwerking met de regeringen van de betrokken
landen. In deze activiteiten staan de belangen van de taalgebruiker voorop. De
Taalunie beijvert zich ervoor dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een
doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken (Nederlandse Taalunie 2005).
Sinds 1991 zijn, met enkele onderbrekingen, pogingen ondernomen om te komen
tot een toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. Dit is niet verwonderlijk.
In het meertalige Suriname is het Nederlands sinds 1667 de officiële taal. Het
Nederlands in Suriname heeft zich - naast het Nederlands-Nederlands en het
Belgisch-Nederlands - ontwikkeld tot een eigen variëteit van de Nederlandse
standaardtaal: het Surinaams-Nederlands. Deze ontwikkeling begon al in 1876, bij
de instelling van de leerplicht (Charry, Koefoed & Muysken 1983).
In Suriname worden ongeveer twintig verschillende talen gesproken. De meest
gesproken moedertalen zijn het Nederlands, het Sranan, het Sarnami en het Javaans,
met respectievelijk 200.000, 120.000, 150.000 en 60.000 moedertaalsprekers (Carlin
& Arends 2002). Na de onafhankelijkheid van Suriname in november 1975 is het
Nederlands - min of meer stilzwijgend - de officiële taal gebleven. Naast het
Surinaams-Nederlands neemt het Sranan, als contacttaal, een belangrijke plaats in
de Surinaamse taalgemeenschap in (Gobardhan-Rambocus 2006).
De implementatie van de associatieovereenkomst tussen Suriname en de
Nederlandse Taalunie is gestart op 12 januari 2005. De Taalunie organiseerde ter
gelegenheid daarvan in Paramaribo het driedaagse congres ‘Onderwijs in en van het
Nederlands in Suriname’. Mensen uit het Surinaamse onderwijsveld konden met een
aantal collega's uit Nederland

1

Zie http://taalunieversum.org/taalunie/associatieovereenkomst.
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en Vlaanderen nadenken over en bouwstenen aanleveren voor een
Taal-unieprogramma voor Suriname. Een eerste tastbaar resultaat van deze
samenwerking is de opname van vijfhonderd Surinaams-Nederlandse woorden in de
Woordenlijst Nederlandse taal (2005).2

Reacties op de toetreding
De (voorbereiding van de) toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie
maakte zowel in Suriname als in Nederland kritische reacties los. Dit bleek onder
andere tijdens de op 24 april 2004 in Den Haag gehouden conferentie ‘Suriname als
zelfstandige Nederlandstalige gemeenschap’. Deze conferentie - georganiseerd naar
aanleiding van de ondertekening van de associatieovereenkomst - richtte zich op de
uitwisseling van ideeën over de consequenties van de associatieovereenkomst voor
het taalbeleid van en in Suriname. Aan de orde kwamen het Surinaams-Nederlands
als eigen variëteit van het Nederlands, taalpolitiek en taalbeleid, onderwijs en
cultuurparticipatie, en de economische aspecten van taalkeuze en taalbeleid. Een
belangrijke conclusie van de conferentie was dat ‘Suriname [...] een zelfstandig
opererende Nederlandstalige gemeenschap [is],’ die zich bij de ontwikkeling van
een taalbeleid ‘uitsluitend behoeft te laten leiden door criteria [...] die zij zelf heeft
vastgesteld.’ Deze criteria hebben betrekking op ‘taal als bindmiddel/interetnische
solidariteit, taal als instrument voor onderwijs/cultuur en taal als instrument voor
informatieverspreiding’ (Campbell 2004: 27).
In Suriname werd vooral kritiek geuit naar aanleiding van het in januari 2005 in
Paramaribo gehouden congres. Blijkens berichten in De Ware Tijd vroegen deelnemers
zich af of de toetreding wel juist was, of het wel noodzakelijk was de positie van het
Nederlands in Suriname te versterken en of het niet beter zou zijn om een andere
officiële taal te kiezen. Tijdens een debat in de Nationale Assemblee bleken politici
van verschillende partijen een voorkeur te hebben voor het Engels als toekomstige
officiële taal van Suriname. Volgens Jenny Geerlings-Simons (NDP) zou handhaving
of versterking van de positie van het Nederlands, Suriname remmen in zijn
ontwikkeling. Otmar Rodgers (NF/NPS) waarschuwde voor taalimperialisme vanuit
Nederland, terwijl Yvonne Raveles-Resida (DNP-2000) pleitte voor een parlementair
debat over de taalkwestie in relatie tot Surinames lidmaatschap van de Caribbean
Community and Common Market (Caricom).3
Ook de Surinaamse taalkundige Hein Eersel gaf bij verschillende gelegenheden
zijn mening over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. Hij stelde
dat dit blijk gaf van een Surinaamse taalpolitiek gericht op Europa, waarschijnlijk
in de hoop materiële hulp te verkrijgen,

2
3

Zie verder http://taalunieversum.org/taalunie/verslagconferentiesuriname.doc.
De Ware Tijd, 20 januari 2005.
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bijvoorbeeld in de vorm van boeken of trainingen voor onderwijzers. Hij was van
mening dat er, vanuit de Surinaamse taalsituatie bekeken, behoefte was aan een
nationaal gerichte taalpolitiek. Eersel verklaarde ervan uit te gaan dat in de toekomst
het Nederlands als officiële taal uit Suriname zou verdwijnen. Hij zei te verwachten
dat het Sranan deze positie zou overnemen, met het Engels als sterke tweede taal of,
omgekeerd, dat het Engels de officiële taal zou worden, met het Sranan als sterke
tweede taal.4
Op 4 februari 2005 (enkele weken na het Taaluniecongres in Paramaribo)
organiseerde de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom
Universiteit van Suriname een taalbeleidsconferentie onder de titel ‘Taalunie: wat
nu? Visies op taalbeleid en maatschappelijke ontwikkeling van de Republiek
Suriname’. Als belangrijkste reden voor de conferentie werd aangevoerd dat
Surinamers te weinig betrokken waren geweest bij het Taaluniecongres. De directe
aanleiding was de (aangehaalde) discussie in het parlement en in de media over de
taalkeuze. De conferentie beoogde antwoord te geven op vragen over een te
ontwikkelen taalbeleid ter ondersteuning van de sociale, economische en culturele
ontwikkeling van Suriname. Winston Ramautarsing liet weten het handhaven van
het Nederlands als voer- en schooltaal te beschouwen als een bestendiging van het
isolement en de achterstand van Suriname. Volgens hem was een ontwikkeling ten
faveure van het Engels onontkoombaar. Clayton Wallerlei verklaarde dat het Engels
naast het Nederlands als officiële taal een belangrijke rol diende te krijgen. Hij
herinnerde eraan dat reeds in 1974 was bepaald dat Suriname zich dient te richten
op een taal die óf een Surinaams stempel draagt óf internationaal een vooraanstaande
positie inneemt (Wolf 2005).
Op basis van deze, vooral kritische, reacties kan de vraag worden gesteld of de
Surinaamse bevolking de toetreding tot de Nederlandse Taalunie wel steunt. Vinden
Surinamers dit een juiste beslissing of zijn ze van mening dat het lidmaatschap van
de Taalunie niet belangrijk is of zelfs schadelijk voor het land? Deze vraag vormde
de aanleiding tot een onderzoek naar de mening van Surinamers in Suriname en in
Nederland over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie en over de
positie van het Nederlands in de republiek (Brandon 2006).5 Dit artikel behandelt
enkele resultaten van dit onderzoek.

Survey-onderzoek onder Surinamers
Om een antwoord te vinden op de vraag hoe Surinamers in Suriname en in Nederland
denken over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse

4
5

De Ware Tijd, 2, 3 en 4 februari 2005.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Ruth Brandon in het kader van haar studie interculturele
communicatie aan de Universiteit van Tilburg.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

260
Taalunie en over de positie van het Nederlands in Suriname werd een
survey-onderzoek uitgevoerd. Daartoe werd een vragenlijst ontwikkeld die aan 315
respondenten in Suriname en in Nederland werd voorgelegd.

Vragenlijst
In het eerste deel van de vragenlijst ging het om het inventariseren van een aantal
achtergrondgegevens van de informanten. Er werd gevraagd naar sekse, leeftijd,
geboorteland, nationaliteit, opleidingsniveau, woonplaats (in de Surinaamse versie),
verblijfsduur (in de Nederlandse versie), etnische achtergrond en politieke voorkeur.
Om een beeld te krijgen van de taalachtergrond van de respondenten werd bovendien
gevraagd naar de moedertaal, de taalpreferentie (Welke taal spreekt u het liefst?), de
taaldominantie (Welke taal spreekt u het best?) en de taal of talen die men in de
werksituatie gebruikt. Deze zaken kwamen merendeels aan de orde in de vorm van
meerkeuzevragen.
Het tweede deel van de vragenlijst betrof de opvattingen van de respondenten.
Om deze te achterhalen, werd ze gevraagd aan de hand van een vijfpuntsschaal,
lopend van (1) ‘helemaal mee oneens’ tot (5) ‘helemaal mee eens’, hun mening te
geven over een aantal stellingen, geclusterd in vijf domeinen:
1 Taalunie: stellingen over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse
Taalunie. Een stelling in deze categorie is bijvoorbeeld: De toetreding tot de
Nederlandse Taalunie is een goede beslissing geweest; alle betrokkenen moeten
hierin investeren.
2 Onderwijs: stellingen over de instructietaal in het Surinaamse onderwijs. Een
stelling in deze categorie is bijvoorbeeld: Op de lagere school moet het onderwijs
in het Nederlands gegeven worden.
3 Ontwikkeling: stellingen over de relatie tussen taal en de sociaaleconomische
ontwikkeling van Suriname. Een stelling in deze categorie is bijvoorbeeld:
Suriname is lid van de Caricom en moet daarom het gebruik van het Engels
door zijn inwoners stimuleren.
4 Taal: stellingen over de positie en ontwikkeling van de talen in Suriname. Een
stelling in deze categorie is bijvoorbeeld: Het Surinaams-Nederlands moet
verder ontwikkeld worden en op den duur het Nederlands-Nederlands vervangen.
5 Identiteit: stellingen over de relatie tussen taal en identiteit in Suriname. Een
stelling in deze categorie is bijvoorbeeld: Surinaamse talen zijn bepalend voor
de Surinaamse identiteit.

Respondenten
Bij de selectie van de respondenten is gebruikgemaakt van de sneeuwbalmethode
voor steekproeftrekking ('t Hart et al. 1998: 238). De onderzoeker vroeg Surinaamse
kennissen en collega's die bereid waren mee te werken aan het onderzoek of ze ook
aan anderen, zowel in Nederland als
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in Suriname, wilden vragen de vragenlijst in te vullen. Deze methode leverde in
totaal een steekproef op van 315 respondenten: 188 in Suriname en 127 in Nederland.
In dit onderzoek zijn Surinamers de respondenten die in Suriname zijn geboren,
hetzij met de Nederlandse of de Surinaamse nationaliteit, en respondenten die elders
geboren zijn, maar wel de Surinaamse nationaliteit bezitten. De respondenten konden
in Suriname of in Nederland woonachtig zijn. De vragenlijsten werden ingevuld in
de periode juni-augustus 2005 in Nederland en in Suriname.

Data-analyse
De antwoorden op de vragenlijst werden ingevoerd in het programma SPSS, versie
11.0. Deze bespreking van de resultaten volgt de hierboven onderscheiden domeinen,
met dien verstande dat de stellingen over het Nederlands en het Surinaams-Nederlands
in het domein Taal apart aandacht krijgen. De tabellen presenteren steeds per groep
(Surinamers in Suriname en Surinamers in Nederland) de gemiddelde schaalwaarden
en standaarddeviaties. Steeds is daarbij getoetst (t-toets) of de twee groepen van
elkaar verschillen. Het significantieniveau wordt aangeduid met ** bij p<.01 en *
bij p<.05.6 De bespreking van de resultaten wordt voorafgegaan door een typering
van de respondenten aan de hand van enkele achtergrondkenmerken.

Resultaten
Achtergrondkenmerken van de respondenten
Zoals opgemerkt, hebben in totaal 315 respondenten (104 mannen en 211 vrouwen)
aan het onderzoek deelgenomen: 188 in Suriname en 127 in Nederland. Van de 188
respondenten in Suriname zijn er 184 in het land geboren en hebben er 181 de
Surinaamse nationaliteit. De meerderheid (139) van deze groep woont in Paramaribo.
De respondenten variëren in leeftijd van achttien tot tachtig jaar. Het merendeel van
hen is tussen de twintig en vijftig jaar oud. De gemiddelde leeftijd van

6

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) is een computerprogramma voor het uitvoeren
van statistische berekeningen. De antwoorden van alle informanten (dat wil zeggen: de
waarden die zij hebben ingevuld op de schalen van 1 ‘helemaal mee oneens’ tot 5 ‘helemaal
mee eens’) zijn in dit programma ingevoerd. Om te berekenen of de groepen onderling
verschillen, is een t-toets toegepast. Daarvoor wordt het gemiddelde antwoord van elke groep
gebruikt en de standaarddeviatie (Sd), een maat om te bepalen hoe groot de verschillen binnen
de groep zijn. Wanneer bijvoorbeeld veel Surinamers in Nederland de schaalwaarden 2, 3
of 4 kiezen, en veel Surinamers in Suriname 1 of 5, dan kan de gemiddelde schaalwaarde
voor beide groepen 3 zijn, maar de standaarddeviatie bij Surinamers in Suriname is dan veel
groter. Op basis van deze twee gegevens wordt de t-waarde berekend. Als de t een bepaalde
waarde overstijgt, is het verschil tussen de twee groepen significant, dat wil zeggen: het
berust niet op toeval. Om een uitkomst significant te noemen, moet de p-waarde kleiner zijn
dan 0,05; er is dan minder dan 0,05 procent kans dat de uitkomst berust op toeval.
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de Surinaamse onderzoeksgroep is 37,43 jaar (Sd 13,4) en die van de Nederlandse
42,45 jaar (Sd 12,0). Dit verschil is significant (t = -3,39, p = 0,001). Het
opleidingsniveau van de onderzoeksgroep is vrij hoog. In Suriname heeft 61,2 procent
en in Nederland 54,5 procent tussen de vijftien en achttien jaar onderwijs genoten.
Dit verschil is niet significant (χ2 = 2,77, p = 0,25). Tabel 1 bevat een overzicht van
de etnische herkomst van de respondenten.
Uit tabel 1 blijkt dat de grootste etnische groepen in Suriname ook het best
vertegenwoordigd zijn in de onderzoeksgroep. De groep Marrons in Suriname omvat
drie Saramaccancrs en één Aucaner; in Nederland gaat het om drie Saramaccaners,
twee Aucaners en twee Matuariërs. Omdat veel Surinamers uit gemengde relaties
zijn geboren, is het niet altijd mogelijk precies aan te geven tot welke groep men
behoort of zich rekent. Dat verklaart de omvang van de groep ‘anders/gemengd’. .
De tabellen 2 en 3 bevatten een overzicht van de taalsituatie van de respondenten
in achtereenvolgens Suriname en Nederland.

Tabel 1 Respondenten naar etnische groep
Suriname
N
84

%
44,7

Nederland
N
50

%
39,4

Hindostaans

45

23,9

33

26,0

Javaans

16

8,5

15

10,2

Marron

4

2,1

7

5,5

Indiaans

2

1,1

5

3,9

Chinees

2

1,1

2

1,6

Anders/gemengd 35

18,6

17

13,4

Totaal

100

127

100

188

Uit deze tabellen blijkt dat verreweg de meeste respondenten Nederlands of
Surinaams-Nederlands hun moedertaal, hun liefst gesproken, meest gesproken en
best beheerste taal noemen. Naast deze talen worden Sarnami en Sranan genoemd
als moedertaal, liefst gesproken, meest gesproken en best beheerste taal. Opvallend
is dat het Surinaams Javaans niet als meest gesproken taal voorkomt en dat het Sranan
van slechts twaalf respondenten de moedertaal is.
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Tabel 2 Respondenten in Suriname naar moedertaal, liefst gesproken,
meest gesproken en best beheerste taal (N=188)
%
39,4

Liefst gesproken
N
%
74
39,4

Surinaams-Nederlands 68

36,2

73

38,8

Sarnami

24

12,8

6

3,2

Surinaams
Javaans

10

5,3

-

-

Sranan

3

1,6

26

13,8

Saramaccaans 3

1,6

1

0,5

Chinees

2

1,1

1

0,5

Engels

2

1,1

4

2,1

Aucaans

1

0,5

1

0,5

Indiaanse taal

1

0,5

1

0,5

Spaans

-

-

1

0,5

Nederlands

Meest gesproken
N
%
87
46,3

Nederlands

Moedertaal
N
74

Best beheerst
N
%
83
44,1

Surinaams-Nederlands 88

46,8

87

46,3

Sarnami

3

1,6

6

3,2

Surinaams
Javaans

-

-

1

0,5

Sranan

10

5,3

5

2,7

Saramaccaans -

-

2

1,1

Chinees

-

-

1

0,5

Engels

-

-

1

0,5

Aucaans

-

-

1

0,5

Indiaanse taal

-

-

1

0,5

Spaans

-

-

-

-

Tabel 3 Respondenten in Nederland naar moedertaal, liefst gesproken,
meest gesproken en best beheerste taal (N=127)
Moedertaal
N

%

Liefst gesproken
N
%
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Nederlands

60

47,2

66

52,4

Surinaams-Nederlands 23

18,1

26

20,6

Sarnami

24

12,7

5

4,0

Sranan

9

7,1

18

14,3

Surinaams
Javaans

8

6,3

1

0,8

Saramaccaans 3

2,4

2

1,6

Aucaans

2

1,6

-

-

Indiaanse taal

1

0,8

1

0,8

Chinees

1

0,8

-

-

Kwinti

1

0,8

-

-

Spaans

-

-

1

0,8

Engels

-

-

5

4,0

Portugees

-

-

1

0,8

Nederlands

Meest gesproken
N
%
106
83,5

Best beheerst
N
%
90
70,9

Surinaams-Nederlands 14

11,0

23

18,1

Sarnami

2

1,6

4

3,1

Sranan

3

2,4

7

5,5

Surinaams
Javaans

-

-

-

-

Saramaccaans -

-

2

1,6

Aucaans

-

-

-

-

Indiaanse taal

-

-

1

0,8

Chinees

-

-

-

-

Kwinti

1

0,8

-

-

Spaans

-

-

-

-

Engels

1

0,8

-

-

Portugees

-

-

-

-

Opvattingen over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie
De eerste vraag van dit onderzoek betrof de opvattingen van Surinamers over de
toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. Tabel 4 bevat de gemiddelde
schaalwaarden van negen stellingen over deze toetreding en de gevolgen daarvan
uitgesplitst naar groep.
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Tabel 4 Gemiddelde oordelen over de toetreding van Suriname tot de
Nederlandse Taalunie van Surinamers in Suriname en in Nederland
Toetreding S/N
van
Suriname tot
de
Nederlandse
Taalunie
(NTU)
De
Sur
toetreding
tot de NTU
is een goede
beslissing
geweest;

Gem

Sd

T

4,01

1,23

-

P

0,75
alle
Ned
betrokkenen
moeten
hierin
investeren

3,91

1,08

De
Sur
toetreding
tot de NTU
is geen
goede
beslissing
geweest;

2,11

1,41

0,78
Suriname
Ned
moet zo
gauw
mogelijk uit
de NTU
stappen

2,00

1,12

Surinamers Sur
moeten zich
in een
referendum
kunnen

2,05

1,34

-2,73

**
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uitspreken Ned
over de
toetreding
van
Suriname tot
de NTU

2,48

1,37

Door de
Sur
toetreding
van
Suriname tot
de NTU is
het land

2,98

1,45

-2,23
niet langer Ned
autonoom in
de
formulering
van zijn
taalbeleid

3,32

1,17

Door de
Sur
toetreding
van
Suriname tot
de NTU zal
de positie

3,87

1,34

*

-1,76
van de
Ned
Surinaamse
talen
verzwakt
worden

4,09

0,94

Door de
Sur
toetreding
van
Suriname tot
de NTU zal
de positie

3,72

1,26

0,53
van het
Ned
Nederlands
in Suriname
versterkt
worden

3,65

1,08

Door de
toetreding

2,88

1,41

Sur
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tot de NTU
blijft
Suriname
w.b.
spelling,
woordenschat Ned
en
grammatica
van het
Nederlands
afhankelijk
van
Nederland

2,87

1,28

De
Sur
geografische
afstand
tussen
Suriname en
de andere

3,48

1,45

lidlanden
Ned
van de NTU
is te groot
om goed
samen te
kunnen
werken

3,63

1,25

Door de
Sur
toetreding
van
Suriname tot
de NTU
moet het
land

4,42

1,00

ook inspraak Ned
krijgen in
veranderingen
die het
Nederlands
aangaan

4,18

1,07

0,08

-0,94

2,03

Tabel 4 laat zien dat de Surinamers in Suriname én in Nederland positief oordelen
over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie en dat beide groepen
een referendum over de toetreding nier nodig achten. Wel is men van mening dat de
geografische afstand tussen Suriname en de andere leden van de Taalunie nadelig
kan zijn voor de samenwerking. Wat betreft de mogelijke consequenties van de
toetreding zijn beide groepen van mening dat de positie van de Surinaamse talen zal
verzwakken en dat die van het Nederlands zal worden versterkt. Beide groepten staan
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neutraal tegenover de stelling dat door de toetreding de taalpolitieke autonomie van
Suriname in het gedrang komt en dat Suriname in talig opzicht afhankelijk zal blijven
van Nederland. De stelling dat Suriname inspraak moet krijgen in veranderingen die
het Nederlands aangaan, wordt daarentegen onderschreven.
Hoewel de respondenten uit Suriname en Nederland dus nauwelijks van elkaar
verschillen in hun positieve oordeel over de toetreding van Suriname tot de
Nederlandse Taalunie lijken de Surinamers in Nederland toch iets kritischer
hiertegenover te staan dan die in Suriname.
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Significante verschillen treden echter alleen op bij het oordeel over een mogelijk
referendum over de toetreding en over de geringere autonomie van Suriname in zijn
Taalbeleid.

Opvattingen over het Nederlands en Surinaams-Nederlands
In Suriname is het Nederlands de officiële taal. Naast dit Nederlands-Nederlands want daar gaat het in feite om - wordt er ook een Surinaamse variëteit van de
Nederlandse standaardtaal gesproken: het Surinaams-Nederlands. Over beide
variëteiten bevatte de vragenlijst een aantal stellingen. We behandelen eerst de
opvattingen van de respondenten over de positie van het Nederlands. Daarna komen
de meningen over het Surinaams-Nederlands aan bod. Tabel 5 bevat de gemiddelde
schaalwaarden van zeven stellingen over de positie van het Nederlands als officiële
taal in Suriname.

Tabel 5 Gemiddelde oordelen over de positie van het Nederlands als
officiële taal in Suriname van Surinamers in Suriname en in Nederland
Positie van S/N
het
Nederlands
Het
Sur
Nederlands
moet in
Suriname als
officiële taal

Gem

Sd

3,76

1,31

T

P

-0,46
worden
Ned
gehandhaafd

3,83

1,17

Het
Sur
Nederlands
moet als
officiële taal
blijven, maar

3,77

1,40

-0,18
daarnaast
Ned
moet er een
tweede
officiële taal
gekozen
worden

3,80

1,18
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Suriname
Sur
moet drie
officiële
talen krijgen

2,40

1,62

-0,77
Ned

2,54

1,46

Suriname
Sur
heeft
politieke en
economische
banden met

2,43

1,32

Nederland. Ned
Daarom
moet het
Nederlands
de officiële
taal blijven

3,17

1,36

Suriname
Sur
heeft
historische
en culturele
banden met

2,47

1,33

Nederland. Ned
Daarom
moet het
Nederlands
de officiële
taal blijven

3,23

1,34

Het
Sur
Nederlands
moet in
Suriname
binnen tien
jaar als

2,17

1,29

-4,74

**

-4,95

**

-0,35
officiële taal Ned
worden
afgeschaft

2,22

1,33

Dat het
Sur
Nederlands
de officiële
taal is,
belemmert

3,24

1,40

-3,95

**

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

Suriname in Ned
zijn optreden
in de regio

2,61

1,34

Uit tabel 5 blijkt dat beide groepen respondenten het erover eens zijn dat het
Nederlands als officiële taal in Suriname moet worden gehandhaafd. Over de vraag
waarom dit zo moet blijven, lopen de meningen uiteen. Voor de respondenten in
Nederland spelen de banden tussen Suriname en Nederland een belangrijke rol. Voor
de Surinamers in Suriname is dat niet het geval. Dat men voorstander is van het
handhaven van het Nederlands als officiële taal betekent overigens niet dat men geen
oog zou hebben voor de problematische kanten van een dergelijke keuze.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

266
Beide groepen zijn dan ook voorstander van een tweede officiële taal, naast het
Nederlands. De betrekkingen die Suriname onderhoudt met voornamelijk Engelstalige
landen in het Caraïbisch gebied spelen daarbij in het bijzonder voor de Surinamers
in Suriname een grote rol. Drie officiële talen vindt men echter wel wat veel van het
goede.
De respondenten die vinden dat het Nederlands niet de officiële taal van Suriname
moet blijven, kregen de vraag voorgelegd welke taal dat dan moet worden. Van de
Surinaamse onderzoeksgroep kiest 20,3 procent voor het Surinaams-Nederlands als
officiële taal en 27,8 procent voor het Engels; het Sranan wordt slechts door 1,6
procent van de respondenten als andere officiële taal gekozen. Van de Nederlandse
onderzoeksgroep kiest 10,2 procent voor het Surinaams-Nederlands als officiële taal
en 20,5 procent voor het Engels; 4,7 procent van de respondenten noemt het Sranan
als andere officiële taal. Op de vraag wat de tweede officiële taal zou moeten worden,
noemt 8,5 procent van de Surinaamse groep het Surinaams-Nederlands, 67 procent
het Engels en 6,9 procent het Sranan. Van de Nederlandse groep kiest 11,1 procent
voor het Surinaams-Nederlands, 63,5 procent voor het Engels en 8,7 procent voor
het Sranan. Opvallend is dat het percentage van de Nederlandse onderzoeksgroep
dat voor het Sranan als (tweede) officiële taal kiest, hoger is dan het percentage van
de Surinaamse onderzoeksgroep.
Tabel 6 bevat de gemiddelde schaalwaarden van zes stellingen die betrek-

Tabel 6 Gemiddelde oordelen over de positie van het
Surinaams-Nederlands van Surinamers in Suriname en in Nederland
Positie van S/N
het
Surinaams-Nederlands
Het
Sur
Surinaams-Nederlands
moet als
gelijkwaardige
variëteit

Gem

Sd

T

P

4,11

1,25

2,54

**

van het
Ned
Nederlands
worden
erkend door
de NTU

3,74

1,25

De spelling Sur
van alle
Surinaams-Nederlandse
woorden
moet

4,09

1,22

3,87

**

in het
Groene
Boekje

3,52

1,30

Ned
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worden
vermeld
De
Sur
woordenschat
van het
Surinaams-Nederlands
moet in

4,01

1,36

2,77

**

Van Dale
Ned
worden
opgenomen

3,60

1,20

De
Sur
grammatica
van het
Surinaams-Nederlands
moet worden

3,92

1,30

3,01

*

beschreven Ned
in de
Algemene
Nederlandse
Spraakkunst

3,47

1,29

Surinaams-Nederlandse Sur
woorden
moeten
worden
opgenomen

3,79

1,36

in
Ned
vertaalwoordenboeken
Nederlands-Frans,
Nederlands-Engels
enz.

3,46

1,27

2,14

*

Het
Sur
Surinaams-Nederlands
moet verder
ontwikkeld
worden

3,31

1,46

3,30

**

en op den
Ned
duur het
Nederlands-Nederlends
vervangen

2,79

1,32
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king hebben op de positie van het Surinaams-Nederlands in Suriname. Het positieve
oordeel van de respondenten over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse
Taalunie blijkt niet alleen santen te gaan met positieve oordelen over de positie van
het Nederlands als officiële taal, maar ook met positieve opvattingen over de positie
van het Surinaams-Nederlands in Suriname. Beide groepen zijn van mening dat het
Surinaams-Nederlands als een gelijkwaardige variëteit van het Nederlands moet
worden beschouwd en dat er aandacht moet komen voor de verdere ontwikkeling
van deze taal en de opname ervan in taalbeschrijvingen van het Nederlands. Het gaat
dan om activiteiten op het gebied van corpusplanning of taalvormbeleid (Cooper
1989). Het minst positief is men als het gaat om de vraag of het Surinaams-Nederlands
uiteindelijk het Nederlands-Nederlands in Suriname moet vervangen.
Dit positieve oordeel van de respondenten neemt niet weg dat er tussen de groepen
ook verschillen bestaan. De Surinamers in Suriname zijn bij alle stellingen significant
positiever over het Surinaams-Nederlands dan de Surinamers in Nederland.

Opvattingen over de instructietaal in het onderwijs
Een van de meest bediscussieerde en best gedocumenteerde taalbeleidsonderwerpen
in meertalige landen is de keuze van een instructietaal in het onderwijs. De centrale
vraag is dan meestal of er gebruik moet worden gemaakt van de moedertaal van de
leerlingen of van de officiële landstaal (vgl. Baker 2001). Tabel 7 laat zien hoe
Surinamers in Nederland en in Suriname over deze kwestie denken. De tabel bevat
de gemiddelde schaalwaarden van elf stellingen over de in het Surinaamse onderwijs
gewenste instructietaal.
Uit tabel 7 blijkt op de eerste plaats dat beide groepen respondenten van mening
zijn dat het Nederlands als vak en als instructietaal in het Surinaamse onderwijs
verbetering behoeft en dat het wenselijk is dat de Taalunie hierbij hulp biedt. Zij
gaan ervan uit dat door een dergelijke verbetering het schoolsucces van Surinaamse
kinderen zal toenemen. Bij beide stellingen geldt dit in significant hogere mate voor
de Surinamers in Suriname dan voor de Surinamers in Nederland. Verder kan worden
vastgesteld dat beide groepen respondenten in alle vormen van onderwijs eensgezind
en onverkort kiezen voor het Nederlands als instructietaal en negatief oordelen over
de moedertaal als instructietaal in het onderwijs. De keuze voor het Nederlands is
sterker in de hogere onderwijsvormen (met name bij de Surinamers in Suriname).
De keuze voor de moedertaal wordt in de lagere onderwijsvormen minder negatief
beoordeeld dan in de hogere (met name door de Surinamers in Nederland).
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Tabel 7 Gemiddelde oordelen over de instructietaal in het onderwijs van
respondenten in Suriname en in Nederland
InstructietaalS/N
in het
onderwijs
Verbetering Sur
van het
Nederlands
als vak en
als

Gem

Sd

4,24

1,15

onderwijstaal Ned
in Suriname
is
noodzakelijk

3,76

1,17

Door
Sur
verbetering
van het
Nederlands
als vak en
als

3,59

1,25

onderwijstaal Ned
zal het
schoolsucces
van
Surinamers
toenemen

3,21

1,35

Bij de
Sur
verbetering
van het
Nederlands
als vak en
als

3,65

1,26

T

P

3,57

**

2,55

*

0,18
onderwijstaal Ned
heeft
Suriname
hulp nodig
van de NTU

3,57

1,23

Op de
Sur
kleuterschool
moet het

3,95

1,29
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onderwijs in
het
-1,46
Nederlands Ned
gegeven
worden

4,14

1,06

Op de lagere Sur
school moet
het
onderwijs in
het

4,36

1,02

0,38
Nederlands Ned
gegeven
worden

4,31

,91

In het
Sur
Voortgezet
Onderwijs
voor
Junioren
(VOJ) moet

4,55

,99

2,31
het
Ned
onderwijs in
het
Nederlands
gegeven
worden

4,29

,97

In het
Voortgezet
Onderwijs
voor
Senioren
(VOS) en

Sur

4,50

1,00

hoger
Ned
onderwijs
(Instituut
voor de
Opleiding
van Leraren

4,35

,93

*

1,32
IOL) en
universiteit)
moet het
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onderwijs in
het
Nederlands
gegeven
worden
Op de
Sur
kleuterschool
moet het
onderwijs in
de

2,56

1,53

1,63
moedertaal
gegeven
worden

Ned

2,29

1,35

Op de lagere Sur
school moet
het
onderwijs in
de

2,09

1,34

1,20
moedertaal
gegeven
worden

Ned

1,92

1,14

In het VOJ Sur
moet het
onderwijs in
de
moedertaal

1,87

1,41

gegeven
worden

Ned

1,91

1,21

In het VOS Sur
en hoger
onderwijs
(IOL en
universiteit)

1,75

1,35

moet het
Ned
onderwijs in
de
moedertaal
gegeven
worden

1,75

1,15

-0,26

0,05
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Opvattingen over de relatie tussen taal en sociaaleconomische ontwikkeling
Wijdverbreid is de opvatting dat meertaligheid een negatieve invloed zou hebben op
de sociaaleconomische ontwikkeling van een land. Vaak wordt daarbij gewezen op
de kosten die meertaligheid in een land met zich meebrengt. Oplossingen worden
vaak gezocht in de keuze voor een overkoepelende nationale of zelfs een internationale
taal (Grin 2001). Voor Suriname, dat met zijn twintig verschillende talen en het
Nederlands als officiële taal lid is van de Engelstalige Caricom, heeft deze discussie
een grote relevantie. Tabel 8 bevat de gemiddelde schaalwaarden van vier stellingen
over de relatie tussen taal en de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.
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Tabel 8 Gemiddelde oordelen over de relatie tussen taal en
sociaaleconomische ontwikkeling van respondenten in Suriname en in
Nederland
Taal en
S/N
sociaaleconomische
ontwikkeling
Goede
Sur
beheersing
van het
Nederlands
door de
inwoners is

Gem

Sd

T

3,77

1,26

noodzakelijk Ned
voor de
sociaaleconomische
vooruitgang
van
Suriname

3,76

1,22

Goede
Sur
beheersing
van het
Engels door
de inwoners
is

3,78

1,23

noodzakelijk Ned
voor de
sociaaleconomische
vooruitgang
van
Suriname

3,89

1,04

-0,84

Suriname is Sur
lid van de
Caricom en
moet daarom
het

4,35

1,02

2,64

gebruik van Ned
het Engels
door zijn
inwoners
bevorderen

4,03

1,05

Suriname is Sur
lid van de
Caricom.

2,85

1,47

P

0,05

**

-0,42
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Daarom
moeten
overheid,
onderwijs en Ned
bedrijfsleven
het Engels
als voertaal
gebruiken

2,92

1,26

Uit tabel 8 blijkt dat de respondenten in Suriname en in Nederland het belangrijk
vinden dat in verband met de sociaaleconomische vooruitgang van Suriname de
inwoners het Nederlands en het Engels goed beheersen. De cijfers laten verder zien
dat waar beide groepen zeer positief oordelen over de bevordering van het gebruik
van de Engelse taal door de bevolking, dit voor de Surinamers in Suriname in
significant hogere mate geldt dan voor de Surinamers in Nederland. Het invoeren
van het Engels als voertaal in het openbare leven gaat echrer beide groepen te ver.

Opvattingen over taal en identiteit
Taal en identiteit worden vaak gezien als twee kanten van dezelfde medaille. De
toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie en de impuls die het Nederlands
daardoor krijgt, kan gevolgen hebben voor de Surinaamse identiteit. Tabel 9 bevat
de gemiddelde schaalwaarden van zes stellingen over het onderwerp taal en identiteit.
Tabel 9 laat zien dat beide groepen respondenten van mening zijn dat de Surinaamse
talen deel uitmaken van het te behouden immaterieel cultureel erfgoed en dat zij
bepalend zijn voor de Surinaamse identiteit. Het meest positief reageren de
respondenten op de stelling dat ook het Nederlands deel uitmaakt van de Surinaamse
identiteit. Op stellingen die dat betwisten of betwijfelen, reageren beide groepen
negatief. De sterkste afwijzing, met name bij de Surinamers in Nederland, ontmoet
de stelling dat het Nederlands voor Surinamers in Suriname een vreemde taal is.
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Tabel 9 Gemiddelde oordelen over taal en identiteit van respondenten in
Suriname en in Nederland
Taal en
S/N
identiteit
Surinaamse Sur
talen zijn
deel van het
immaterieel
cultureel

Gem

Sd

T

4,41

0,89

1,52

erfgoed dat Ned
behouden
moet worden

4,25

1,02

Voor de
Sur
ontwikkeling
van de staat
Suriname is
behoud

2,81

1,28

van de
Ned
Surinaamse
talen
belangrijker
dan het
Nederlands

2,56

1,30

Surinaamse Sur
talen zijn
bepalend
voor de
Surinaamse

4,03

1,18

identiteit

Ned

3,87

1,09

Doordat het Sur
Nederlands
in Suriname
de officiële
taal is,

2,61

1,46

is het
Ned
moeilijk om
aan te geven
wat precies
de
Surinaamse
identiteit is

2,37

1,22

P

1,67

1,21

1,59
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Voor
Sur
Surinamers
in Suriname
is het
Nederlands
een

2,19

1,36

vreemde taal Ned

1,90

1,09

Het
Sur
Nederlands
maakt net als
de andere
talen die in

4,12

1,06

Suriname
Ned
gesproken
worden, deel
uit van de
Surinaamse
identiteit

4,14

0,90

2,11

*

-,21

Conclusies en discussie
Uit de gepresenteerde resultaten blijkt dat de meeste Surinamers in Suriname en in
Nederland het eens zijn met de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie
en dit niet beschouwen als een open deur voor ‘taalimperialisme’. Ze zijn vóór het
behoud van het Nederlands als officiële taal van Suriname en als belangrijkste
instructietaal in alle vormen van onderwijs. Ze achten verder de beheersing van het
Nederlands en van het Engels van belang voor de sociaaleconomische ontwikkeling
van het land.
De meeste respondenten zijn van mening dat het Surinaams-Nederlands
gelijkwaardig is aan de Nederlands-Nederlandse variëteit van de Nederlandse
standaardtaal en als taal verder ontwikkeld moet worden. De respondenten geven
overigens wel aan dat zij de invoering van een tweede officiële taal wenselijk achten.
Zij kiezen daarbij voor het Engels en niet voor het Sranan. Dit neemt niet weg dat
zij het Nederlands, samen met de andere talen die in Suriname gesproken worden
en die huns inziens als immaterieel cultureel erfgoed behouden moeten blijven,
beschouwen als medebepalend voor de Surinaamse identiteit. Deze opvatting
onderstreept de door De Ware Tijd uit de mond van Caricom-jeugdambassadeur
Harisch Monorarh opgetekende opmerking: ‘Het [Nederlands] is onze taal, onze
cultuur en onze identiteit.’7
Voor zover er in de stellingname van de respondenten verschil bestaat tussen
Surinamers in Suriname en Surinamers in Nederland, gaat het in

7

De Ware Tijd, 29 januari 2005.
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de meeste gevallen niet om tegengestelde opvattingen maar om een meer extreme
positiekeuze binnen dezelfde opvatting. Over het algemeen kan worden vastgesteld
dat Surinamers in Nederland iets kritischer staan tegenover de toetreding van Suriname
tot de Nederlandse Taalunie en dat zij een referendum over deze toetreding wenselijk
achten. Vooral de historische banden met Nederland zien zij als een reden voor
handhaving van het Nederlands als officiële taal van Suriname. Surinamers in
Suriname daarentegen hebben een meer uitgesproken positieve mening over het
belang van de verbetering van het onderwijs in het Nederlands en de rol van het
Nederlands als instructietaal, over het belang en de ontwikkeling van het
Surinaams-Nederlands en over het belang van het Engels in relatie tot de Caricom.
Ons onderzoek laat zien dat de positie van het (Surinaams) Nederlands in Suriname
sterk is. Dat komt overeen met de uitkomsten van eerder onderzoek naar het gebruik
van het Nederlands in Suriname. In 1997 werd onder 1359 bezoekers van de Jaarbeurs
in Paramaribo een enquête gehouden, waarin onder andere werd gevraagd wat in de
toekomst de officiële taal van Suriname zou moeten zijn. Van de respondenten koos
drie procent Spaans, 21 procent Sranan, 31 procent Engels en 46 procent Nederlands
(Sibibusi 1997). Uit ons onderzoek blijkt ook dat naast het (Surinaams) Nederlands
vooral het Engels als tweede officiële taal wordt gekozen. Vergelijkbare gegevens
worden gerapporteerd in een nationaal onderzoek naar cultuurbeleid in Suriname
door Mitrasingh & Badal (2002). Van de volwassenen die aan dat onderzoek
deelnamen, gaf 57 procent aan het Nederlands het best te spreken en verklaarde 64,3
procent het Engels als tweede taal te kiezen.
Opvallend is dat het Sranan in de hier aangehaalde onderzoeken nauwelijks als
tweede taal wordt gekozen of wordt genoemd als best beheerste taal. Dit is in
tegenspraak met de genoemde voorspelling van Eersel dat in de toekomst het
Nederlands als officiële taal uit Suriname zal verdwijnen en dat daarvoor in de plaats
het Sranan zich zal aandienen met het Engels als sterke tweede taal, of dat het Engels
zich zal aandienen met het Sranan als sterke tweede taal.
De respondenten in ons onderzoek spreken hun voorkeur uit voor het (Surinaams)
Nederlands als officiële taal van Suriname en als belangrijkste instructietaal in het
onderwijs. Ze zijn echter ook van mening dat het Surinaamse onderwijs in het
Nederlands als vak en als instructietaal met het oog op het schoolsucces van de
leerlingen de nodige verbetering behoeft. Bij die verbetering zal in ieder geval moeten
worden aangesloten bij de meertalige realiteit en identiteit van Suriname en zijn
inwoners. Daarvoor is de ontwikkeling van een adequaat schooltaalbeleid
noodzakelijk. Behalve onderzoeksgegevens als de hier gerapporteerde zijn voor de
ontwikkeling van een dergelijk beleid ook empirische gegevens nodig over de
taalgebruikgewoonten van leerlingen en over de ervaringen en
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opvattingen van leraren inzake onderwijs in meertalige klassen in Suriname.8
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Chan E.S. Choenni
Clemens Ramkisoen Biswamitre
Politicus met een cross-overpersoonlijkheid
Er zijn weinig politici die in het politieke krachtenveld van Suriname van vóór de
onafhankelijkheid in 1975 in staat waren een cross-overpositie in te nemen, door
over de grenzen van de etnisch geprofileerde politieke cultuur heen politiek te
bedrijven en het nationale belang boven de belangen van de eigen (etnische) groep
te stellen. Clemens Ramkisoen Biswamitre (1897-1980) verwierf deze reputatie.1
Vriend en vijand zagen hem als een politicus die consequent de integratie van de
verschillende bevolkingsgroepen hoog in het vaandel voerde. Biswamitre had niet
alleen een ‘cross-overpersoonlijkheid’, maar was tevens zeer gezaghebbend, integer
en intellectueel. Ondanks deze kwaliteiten en reputatie is hij niet uitgegroeid tot een
onder het gewone volk populaire politicus of leider van een politieke partij of
stroming. Hij bekleedde evenmin een belangrijke politiek-bestuurlijke functie. Wel
was hij in 1969 voor een korte periode voorzitter van de Staten van Suriname.
In dit artikel2 staan de volgende vragen centraal: hoe ontwikkelde Biswamitre zich
tot een politicus met een cross-overpersoonlijkheid en waarom verwierf hij
desalniettemin niet de positie van leider van een partij of politieke stroming? De
opbouw van deze bijdrage is als volgt. Allereerst bespreek ik Biswamitres jeugd en
opleiding, die bepalend zijn geweest voor zijn persoonlijkheid. Daarna komen een
karakterschets en zijn politieke loopbaan aan de orde. Vervolgens worden zijn
opvattingen beschouwd. Ook Biswamitres verdiensten voor de Surinaamse
samenleving worden gememoreerd. Ten slotte wordt gepoogd een verklaring te geven
voor het feit dat hij geen leider van een politieke partij of stroming is geworden.

Jeugd
Clemens Ramkisoen Biswamitre werd geboren op 25 december 1897 in het district
Nickerie. Zijn ouders waren contractarbeiders uit Brits-Indië met een
hindoeachtergrond. Hij was het vierde kind. Om goed onderwijs te kunnen volgen,
werd Biswamitre op tienjarige leeftijd rooms-katholiek. Bij de missie in Nickerie
was hij opgevallen door zijn intelligentie en

1

2

Een tijdgenoot van Biswamitre die eveneens dit predicaat verdient, is de Hindostaanse
hoofdonderwijzer W.E. Juglall, in de oorlogsjaren prominent lid van de Unie Suriname en
in de naoorlogse jaren lid van het eerste hoofdbestuur van de Creoolse NPS, voor welke
partij hij begin jaren vijftig minister van Onderwijs was.
Ik dank Hans Ramsoedh, Michiel van Kempen en Peter Meel van de redactie van Oso voor
hun redactionele ondersteuning en drs. August Biswamitre - zoon van C.R. Biswamitre voor zijn adviezen en commentaar.
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ijver. De priesters stuurden hem voor verdere scholing naar Paramaribo. Zijn overgang
van het hindoeïsme naar het christendom is binnen de familie niet zonder discussie
verlopen. Maar met name zijn moeder vond dat haar zoon gezien zijn ontluikende
intelligentie liever christen kon worden om een betere toekomst te verwerven. Aan
het begin van de twintigste eeuw was het belijden van het christendom in Suriname
welhaast de enige kans op goed onderwijs. Ramkisoen Biswamitre kreeg de
christelijke naam Clemens. Toen aan het begin van die eeuw familienamen in
Suriname officieel werden ingevoerd voor contractarbeiders en hun nakomelingen
koos hij Biswamitre als zijn officiële familienaam.3
Zijn toetreding tot het christendom impliceerde voor Biswamitre overigens geen
breuk met zijn hindoeïstische achtergrond. In zijn ouderlijk huis werden
hindoediensten gehouden en zong men mantra's en liederen. Biswamitre kon de
teksten gemakkelijk onthouden. Zo raakte hij goed ingevoerd in het hindoeïsme. Zijn
hindoeleermeesrer, pandit Ramharak, bracht hem interesse bij voor de
hindoelevenswijze, die idealiter is gestoeld op soberheid en dienstbaarheid. Pandit
Ramharak was onder meer begeleider van de contractarbeiders op de naar India
terugkerende schepen (Mitrasingh 1978: 4).4 Hij heeft de leergierige jongeman
Biswamitre ook kennis over het Hindi bijgebracht. Hij had graag gewild dat
Biswamitre pandit zou zijn geworden.

Cross-overpersoonlijkheid
De dubbele religieuze oriëntatie van Biswamitre en zijn volwassenwording in
Paramaribo in het begin van de twintigste eeuw zijn van grote invloed geweest op
zijn ontwikkeling tot een persoon met een cross-overpersoonlijkheid in de
multi-etnische Surinaamse samenleving. Ook zijn huwelijk is in dit verband van
groot belang. In 1925 trouwde Biswamitre met de uit een voorname, lichtgekleurde
Creoolse familie afkomstige Josephine Caprino. Het huwelijk van een zoon uit een
Hindostaans contractarbeidersgezin met iemand die behoorde tot de gegoede Creoolse
kring was in die tijd uitzonderlijk.
Biswamitre groeide op in een periode waarin veel Hindostanen nog contractarbeiders
waren. Vanwege hun werk op de plantages werden zij door de rest van de samenleving
vaak als minderwaardig beschouwd en niet gerekend tot de eigenlijke bevolking van
Suriname. Biswamitre

3

4

De familienaam van zijn vader was Mohabeer. Eenmaal onder de vleugels van de missie in
Paramaribo koos hij de achternaam Biswamitre, omdat hij in zijn jeugd deze bijnaam had
gekregen van pandit Ramharak vanwege zijn leergierigheid, studiezin en kennis (mededeling
van August Biswamitre). Biswamitre was een wijze geleerde die vaak wordt geciteerd in de
Veda's, de heilige boeken der Hindoes.
Pandit Ramharak was een zeer assertieve en trotse Hindostaan. Zo is hij op zijn verzoek door
koning George in Engeland in audiëntie ontvangen, omdat hij meende door zijn blanke
superieuren niet goed te zijn behandeld als ambtenaar in dienst van de Britse Kroon.
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richtte zich van meet af aan niet alleen op de verheffing van de Hindostanen, hun
acceptatie als Surinaams staatsburger en hun integratie in de brede Surinaamse
samenleving, maar ook op de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen. Hij
pleitte voor harmonie tussen en gelijkwaardigheid van de verschillende groepen en
wilde de burgers van Suriname smeden tot één volk. In die zin was hij voorstander
van de assimilatie van Hindostanen in de Surinaamse samenleving. Assimilatie hield
toentertijd in dat van bestuurswege al het mogelijke werd gedaan om het gehele
Surinaamse volk samen te smelten tot één ongedeelde taal- en cultuurgemeenschap,
met één rechtsbedeling, tot in zaken van het huwelijks- en erfrecht toe.

Opleiding
Hoewel aanvankelijk opgeleid tot kleermaker, sprak het beroep van onderwijzer
meer tot de verbeelding. In 1916 behaalde Biswamitre als eerste Hindostaan de vierde
rang van de onderwijzersakte (hulponderwijzer) en in 1922 de hoofdakte (eerste rang
onderwijzersakte). Tot 1927 was hij, net als alle Hindostaanse contractarbeiders en
hun nakomelingen, geen Nederlands onderdaan. Pas in 1927 werd hij tot Nederlander
genaturaliseerd (Marshall 2003: 56).
In 1929 vertrok Biswamitre voor studie naar Nederland, waar hij in 1930 het
diploma MO-Staatsinrichting behaalde. Hij studeerde ook op eigen houtje om
praktizijn5 te worden. Hoewel de examinator A.C.J.M. Alberga hem in eerste instantie
had afgeraden aan deze studie te beginnen - er zouden al genoeg praktizijns in
Suriname zijn - gaf hij niet op.6 In 1933 slaagde hij glansrijk voor zijn
praktizijnsexamen. Biswamitre werd niet alleen de eerste Hindostaanse intellectueel,
maar ook de eerste Hindostaanse politicus die al in de jaren dertig van de twintigste
eeuw een cross-overpositie zou innemen in de Surinaamse politieke arena.

Karakterschets en reputatie
Biswamitre was in tegenstelling tot veel Surinaamse voormannen geen flamboyante
verschijning. Hij was een ernstig persoon, erudiet, ijverig, afstandelijk, bescheiden
en ietwat gesloten. Door zijn wetenschappelijke en filosofische instelling was hij
nogal introvert en hij had weinig vrien-

5

6

Het beroep van praktizijn is te vergelijken met dat van een advocaat. De praktizijn was echter
niet academisch geschoold. Hij ging bij een gevestigd praktizijn of advocaat in de leer om
vervolgens examen te doen bij de praktizijnsexamencommissie, bestaande uit twee leden
van het Hof van Justitie en de procureur-generaal.
Mitrasingh (1978) stelt dat deze ontmoediging door examinator en praktizijn Alberga te
maken had met de toenmalige etnische verhoudingen. Volgens Mitrasingh zou Alberga
Hindostanen niet willen stimuleren om intellectuele beroepen uit te oefenen, maar werkzaam
te blijven in de landbouwsector. Alberga was van april 1951 tot december 1952 leider van
de Surinaamse regering. Na zijn overlijden volgde A. Currie hem op, later de eerste gouverneur
van Surinaamse afkomst (Bruijning & Voorhoeve 1977: 500).
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den.

Hij was een statig man die meer schreed dan liep. In de jaren dertig was Biswamitre
een voorbeeldfiguur voor jongemannen.7 Hij had zijn kantoor als praktizijn naast het
toenmalige Palacehotel, vlakbij het Hof van Justitie in het centrum van Paramaribo.
Hoewel hij te boek stond als ijverig en productief, zat hij regelmatig, vooral tijdens
de hete uren van de

7

Dit beeld komt naar voren uit gesprekken met Surinamers die in hun jeugd Biswamitre
hebben gekend. Zo vertelt de nu 81-jarige Max Sordam, wiens vader wiskundeleraar was en
goed bevriend met Biswamitre, dat hij sterk door hem beïnvloed is. Sordam: ‘Ik wilde net
als hem zijn. Hij was mijn voorbeeld. Ik ben een beetje ook zo geworden. Het woord
“integriteit” bestond toen niet, maar dat woord past bij Biswamitre. Hij stond ook altijd boven
de partijen en in hoog aanzien.’
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dag, gedompeld in halfslaap achter zijn bureau. Hij verdedigde dat met de stelling
dat een mens ook goed moet rusten na gedane arbeid.8
Biswamitre was populairder bij de hoger opgeleiden dan bij het gewone volk. Hij
werd alom gerespecteerd om zijn onafhankelijke opstelling en oprechtheid. Volgens
de voormalige voorzitter van de Staten van Suriname, Emile Wijntuin, bezat
Biswamitre een bijzondere uitstraling. Als hij ergens kwam, had het aanwezige
publiek het gevoel ‘het gezag komt binnen’.9 Biswamitre combineerde een gematigde
opstelling met een groot gevoel voor recht en rechtvaardigheid. In zaken van
schending van individuele rechten of, breder gesteld, mensenrechten, nam hij een
zeer principieel standpunt in. In verschillende artikelen, publicaties en interviews
komen deze kenmerken terug. Zo had Biswamitre al op jonge leeftijd in het dagblad
De West onder pseudoniem een schrijven gericht tegen het barbaarse optreden van
districtscommissaris J. Boonacker van het district Saramacca, die zijn ondergeschikten
zelfs fysiek zou aftuigen. Ook tegen de toenmalige geduchte examinatoren in het
vak rekenen, zoals J.H.J. Polanen en A.M.F. Oostburg, bij wie meer leerlingen zakten
dan slaagden voor hun examens, kwam hij in het geweer. In het blad De Vrije Stem
van 7 juli 1962 werd Biswamitre gekarakteriseerd als ‘eerlijk, rustig en altijd rationeel
pogend langs de weg van een beargumenteerde redenering te komen tot de verdediging
van zijn standpunten en de oplossing van problemen’.
Op grond van zijn handel en wandel meent de voormalige Surinaamse premier
Jules Sedney dat Biswamitre weliswaar van landaard Hindostaan was, maar in
sociocultureel opzicht Creool (Sedney 1997: 17). Hoewel hij destijds in Suriname
als Hindostaan niet op belangrijke posities terechtkwam, zoals op basis van zijn
achtergrond wel verwacht had mogen worden, blijft het opvallend dat hij in zijn
stukken nooit heeft gerept over achterstelling. Waarschijnlijk hangt dit samen met
zijn gematigde houding. De Hindostaanse vereniging Bharat Oeday klaagde immers
in 1939 dat ‘voor Hindostanen onze rasgenoten als Biswamitre, Sukul, Hajari, Sovan
en Hirasing betere posities kunnen zijn weggelegd in verband met hun intellect’
(geciteerd in Gobardhan-Rambocus 2001: 353).

Politieke loopbaan
In 1930 werd Biswamitre gekandideerd en gekozen tot lid van de Koloniale Staten
van Suriname. Dat hij als Hindostaan werd gekozen op basis van het censuskiesrecht
door een overwegend Creools kiezerskorps illustreert dat hij bekwaam werd geacht
en gezien werd als een politicus

8

9

Mededeling van Eugène Chateau, voormalig directeur van de Stichting Welsuria in
Amsterdam, die verhaalt dat Biswamitre een bekende verschijning was in het toenmalige
centrum van Paramaribo. Hij wandelde dagelijks van zijn woning aan de Costerstraat 100
naar zijn kantoor.
Mededeling van Emile Wijntuin (politiek leider van de katholieke PSV en parlementsvoorzitter
tussen 1973 en 1980) in Paramaribo tijdens een interview in 2005 met de auteur.
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die boven de etnische belangen stond, dus een cross-overpositie innam (Mitrasingh
1998: 23). Hij ontpopte zich als een kundig Statenlid. Zijn collega J. Kraan noemde
hem de ‘ster’ in de Koloniale Staten. Biswamitre had zitting in vele ambtelijke
commissies en raden. In 1936 werd hij herkozen. Zijn tweede termijn in de Koloniale
Staten diende hij tot 1942. Omdat hij zich nogal nauwkeurig uitdrukte in woord en
geschrift vonden sommigen hem langdradig. Districtscommissaris Hagens had zelfs
de term ‘steriel gebiswamitre’ verzonnen voor lange vertogen tijdens zittingen van
de Koloniale Staten. Niettemin werd Biswamitre vaak geciteerd, zowel in de Staten
als in kranten en artikelen. Na zijn aftreden als Statenlid werd hij lid van de Raad
van Advies, een adviescollege van de Surinaamse overheid. Tussen 1937 en 1947
was hij chef de bureau op het ministerie van Landbouw en Economische Zaken. In
1947 werd hij directeur van het door hemzelf opgerichte Bureau voor de Statistiek.
Net als vele vooraanstaande Surinamers kon zelfs de aimabele Biswamitre niet
goed overweg met de autoritaire gouverneur J.C. Kielstra (1933-1944), die vanwege
zijn bijzondere betrokkenheid bij de Aziatische bevolkingsgroepen in conflict kwam
met de neokoloniale Creoolse stedelijke elite in de Koloniale Staten. Kielstra's
opvolger, gouverneur J.C. Brons, had echter veel waardering voor de kwaliteiten
van Biswamitre. Brons bood hem in 1948 de mogelijkheid zich verder te bekwamen
in het staatsrecht, waarop Biswamitre naar Nederland vertrok. Van 1948 tot 1951
werkte hij daar voor de Radio Nederland Wereldomroep. Hij verzorgde programma's
voor en over India.
Na zijn terugkeer in Suriname, in 1951, werd Biswamitre advocaat en actief in de
Surinaamse politiek. Als katholiek sloot hij zich aan bij de in 1946 opgerichte
katholieke politieke partij de PSV. In 1955 vormde de PSV samen met onder meer
de sociaaldemocratische partij SDP onder leiding van dagbladuitgever David Findlay
het zogeheten Eenheidsfront. Deze politieke combinatie was de tegenpool van de
Creoolse volkspartij de NPS, die gaandeweg onder leiding kwam van de populaire
politicus Jopie Pengel. Het Eenheidsfront, dat grotendeels de Surinaamse
middenklasse vertegenwoordigde, won in 1955 in Paramaribo nipt de verkiezingen
van de NPS volgens het principe the winner takes it all. Het Eenheidsfront vormde
een kabinet en Biswamitre werd tijdens deze regeerperiode van 1955 tot 1958
fractievoorzitter. In die tijd leidde hij ook een parlementaire delegatie naar Nederland
(Sedney 1977: 26). Met de nodige tact gaf hij leiding aan de partij, die te lijden had
aan onderlinge ruzies en daaruit voortkomende splitsingen. Bovendien was de
oppositie van de zijde van de Creoolse NPS en de Hindostaanse VHP nogal fel (Dew
1978: 114-115).
In 1958 verloor het Eenheidsfront de verkiezingen van de NPS en de VHP, die
een verbond aangingen. Biswamitre kwam niet terug in de Staten. Typerend voor
zijn rationele en bestuurlijke opstelling was dat hij

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

280
het niet zozeer jammer vond dat zijn partij de verkiezingen had verloren, maar dat
het inhoudelijke programma en de door het Eenheidsfront opgestelde richtlijnen voor
de ontwikkeling van Suriname niet werden gecontinueerd door de nieuwe regering
(Dew 1978: 121-122).
Vanaf 1958 tot 1967 domineerden de NPS en de VHP de Surinaamse politiek.
Cliëntelisme en politieke patronage bepaalden sindsdien de politieke cultuur.
Biswamitre keurde de benoeming van vaak incompetente lieden in het uitdijende
overheidsapparaat sterk af. Hij verdween van het politieke toneel omdat zijn partij
weinig zetels behaalde tijdens de verkiezingen van 1958 en 1963. In deze periode
bleef hij wel invloedrijk als politiek commentator van het dagblad De West.
Als democraat ontpopte hij zich vooral als tegenstander van de autoritaire regeerstijl
van NPS-leider Pengel, die in 1963 minister-president werd en tevens minister van
Financiën en van Algemene Zaken. Biswamitre verzette zich tegen holle retoriek en
pleitte voor een inhoudelijke politiek. Zo merkte hij in 1965, bij de oprichting van
de overheidsradiozender SRS, fijntjes op:
Premier Pengel vond dat de stem van Suriname buiten de grenzen van
Suriname moest worden gehoord, maar de bedoeling is dat de stem van
Suriname niet alleen tot over de watervallen wordt gehoord, maar ook in
het Caribisch gebied en Zuid Amerika, zelfs in West Europa, inzonderheid
in Nederland. Wat die stem aan de wereld te vertellen heeft, werd niet
vermeld (geciteerd in Breeveld 2000: 246).
In 1967 maakte Biswamitre een overstap naar de SDP. Wellicht hing dit samen met
zijn relatie met Findlay, de politieke leider van die partij en tevens uitgever van De
West. In 1967 werd Biswamitre voor de SDP gekozen tot Statenlid. In 1968 was hij
lid van de delegatie van de Eerste Internationale Conferentie voor de Rechten van
de Mens in Teheran. Hij heeft in die hoedanigheid onder meer ook India bezocht.
Biswamitres lidmaatschap van de SDP was echter van korte duur. In de politiek
turbulente periode van 1969, toen massale stakingen van het lerarenkorps regen de
toenmalige regering van Pengel uitbraken, liep Biswamitre als Statenlid van de
regerende SDP over naar de oppositie. Hij veroorzaakte hierdoor mede de val van
de regering. Behalve onvrede over het dictatoriale optreden van Pengel zou volgens
Sedney (1997: 74-75) zijn overstap naar de oppositie zijn geschied op aandrang van
zijn zoon (August), destijds voorzitter van een vakbond voor hogere ambtenaren en
grote tegenspeler van Pengel.
Na de val van het kabinet-Pengel trad een zakenkabinet aan. In deze regeerperiode
fungeerde Biswamitre van 1 augustus tot 11 november 1969 als voorzitter van de
Staten van Suriname.
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Opvattingen
Over de opvattingen en het functioneren van Biswamitre in de politieke arena van
Suriname bestaat geen duidelijk beeld. Dit heeft ook te maken met zijn genuanceerde
en gematigde opstelling en zijn publicaties, die de consensus in de samenleving
verwoordden (Marshall 2003: 55-57). Biswamitre was een democraat, voorstander
van evenredige vertegenwoordiging bij verkiezingen en vooral sterk gekant tegen
oligarchieën. Met name in de jaren dertig en veertig heeft Biswamitre een invloedrijke
rol gespeeld, niet alleen als lid van de Koloniale Staten, maar ook als pleitbezorger
van de werklozen. Zo was hij in oktober 1931 tijdens een grote massameeting tegen
werkloosheid samen met de linkse volkshelden Louis Doedel en Anton de Kom een
van de voormannen van de protestbeweging tegen het Koloniaal Bestuur. Het protest
mondde uit in ongeregeldheden, waarbij één dode en twee gewonden vielen. De
toenmalige gouverneur A.A.L. Rutgers meende dat er sprake was van communistische
infiltratie in Suriname (Ramsoedh 1990: 32). Opmerkelijk is dat de toenmalige
procureur-generaal Biswamitre bestempelde als ‘een demagoog van hetzelfde kaliber
als Theo de Sanders, Wolff, Doedel’ (Scholtens 1986: 154). Biswamitre toonde echter
begrip voor de in nood verkerende bevolking en haar streven om door middel van
organisatie en protest iets te doen aan de grote werkloosheid en armoede die heerste
in Suriname. Hij wilde ook bewerkstelligen dat Hindostanen en Javanen zich voelden
en werden beschouwd als echte Surinamers.
Ook in kwesties over Hindostanen en hun religieuze beleving stelde Biswamitre
zich gematigd en onpartijdig op. Hij fungeerde als adviseur van het Koloniaal Bestuur
en de Nederlandse regering. In de jaren dertig leidde bijvoorbeeld het slachten van
runderen door moslims en varkens door hindoes tot ongeregeldheden en polarisatie.
Op instigatie van Biswamitre voerde de overheid de regeling in dat voor het slachten
van een rund of een varken in gebieden waar hindoes én moslims woonachtig waren
een vergunning van de districtscommissaris vereist was.
Biswamitre was een criticus van het Koloniaal Bestuur met betrekking tot de
koloniale politiek in de jaren dertig. Hij hekelde de bevoordeling en benoeming van
Nederlandse ambtenaren met Indische bestuurservaring in het Surinaamse
bestuursapparaat: de door gouverneur Kielstra gepropageerde politiek van
‘verindisching’ in Suriname, die een breuk betekende met de tot dan toe gevoerde
assimilatiepolitiek. Kielstra's beleid omschreef hij als een ‘vivisectie op de Surinaamse
gemeenschap’ (Ramsoedh 1990: 122).
Een belangrijke controverse waarbij Biswamitre niet de meerderheid van de
Hindostanen en Javanen achter zich kreeg, en evenmin het Koloniaal Bestuur, betrof
de wetrelijke erkenning van gesloten hindoe- en moslimhuwelijken volgens de eigen
adat, de zogeheten Aziatische huwelijkswetgeving. Biswamitre was samen met de
Creools-stedelijke elite van
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oordeel dat voor de handhaving van het concordantiebeginsel in het recht geen
bijzondere rechtsregels voor groepen nodig waren. Hij was dan ook tegenstander
van de wettelijke erkenning van het religieus huwelijk van hindoes en moslims, zoals
voorgesteld door Kielstra. Zijn mening was dat er zo ‘apartstelling’ zou plaatsvinden
van hindoes en moslims, terwijl zij juist burgers van Suriname moesten worden.
Volgens Biswamitre zou het resultaat daarvan zijn dat zij min of meer als
vreemdelingen, en niet als Surinamers, zouden worden beschouwd en dat men dit
als legitimatie zou gebruiken om hen van het politieke en sociale leven uit te sluiten.
Volgens gouverneur Kielstra kwam het achterwege blijven van een wettelijke
erkenning echter neer op discriminatie van Aziaten die volgens hun traditie trouwden.
De meerderheid van hindoes en moslims vond de gelijkstelling, in casu erkenning
van hun huwelijk, een gelijkberechtiging. In een publicatie uit 1935 getiteld Hoeveel
rechtsstelsels? schreef Biswamitre: ‘[In] Suriname met een bevolking van verschillend
ras moet het beginsel van unificatie van het recht worden gehuldigd.’ Op polemische
wijze stelde hij: ‘Hoeveel rechtsstelsels? Het antwoord: Slechts één! In het belang
der Surinaamsche gemeenschap en in dat der Hindostani's en Indonesiërs alsook ter
vermijding van enorme energieverspilling, dient de heerschende rechtseenheid
gehandhaafd te blijven’ (Biswamitre 1935: 16).
Kielstra, die tegen de tot dan toe gevoerde Nederlandse assimilatiepolitiek was,
voerde ondanks de tegenstand van de Surinaamse politieke elite gedurende de
oorlogsjaren de wettelijke erkenning van het Aziatische huwelijk in (zie Ramsoedh
1990: 122-133). Biswamitre betoogde - waarschijnlijk ten onrechte - dat de Aziatische
huwelijkswetgeving weinig steun had van de meerderheid van de Hindostanen, maar
alleen van voormannen die subsidies wilden voor hun religieuze organisaties (Dew
1978: 46).
Deze kwestie rond de Aziatische huwelijkswetgeving is een van de weinige
onderwerpen waarbij Biswamitres standpunt afweek van dat van de meerderheid van
de Hindostanen. Desalniettemin is hij vanwege zijn gezag en verdiensten binnen de
Hindostaanse gemeenschap een gerespecteerd persoon gebleven. Ook op het punt
van lijkverbranding had hij een eigen mening. In tegenstelling tot veel (christelijke)
Creoolse politici in de jaren vijftig en zestig was hij voorstander van een wettelijke
regeling voor lijkverbranding. Dit werd echter pas in 1968, door de regering van
Pengel, toegestaan. Tot dan konden hindoes hun doden alleen maar begraven.
Biswamitres politieke betrokkenheid bij de staatkundige positie van Suriname
verdient speciale aandacht. In 1946 dreigden de Hindostaanse en de Javaanse groep
- samen bijna de helft van de Surinaamse bevolking - buitenspel gezet te worden
tijdens besprekingen in Nederland over de staatkundige toekomst van Suriname.
Biswamitre kwam in het geweer tegen het negeren van de Aziatische groepen bij de
besluitvorming. In mei 1946 richtte hij de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad
(HJCR) op, waarvan hijzelf voorzitter werd en Jagernath Lachmon secretaris.
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Laatstgenoemde werd daarna binnen enkele jaren de dominerende leider van de
Hindostaanse bevolkingsgroep. Onder druk van de HJCR10 werd Biswamitre alsnog
opgenomen in de delegatie naar de Ronde Tafel Conferentie (RTC) in Nederland.
Biswamitre stelde zich altijd kritisch op tegenover degenen die naar macht streefden
en een snelle onafhankelijkheid van Suriname wilden bewerkstelligen. Hij toonde
zich een voorstander van een geleidelijke verandering van de staatsrechtelijke
verhoudingen. De bevolking moest eerst worden opgevoed tot zelfwerkzaamheid en
zelfstandigheid. Hij was dan ook tegen het autonomiestreven van de verwesterde
stedelijke elite, die geen rekening hield met de Aziatische bevolkingsgroepen
(Ramsoedh 1990: 186).
Bij de aanloop naar de eerste algemene verkiezingen in Suriname, in 1949, nam
Biswamitre volop deel aan de discussie over de staatsrechtelijke toekomst van het
land. Hij kritiseerde sommige woordvoerders, die wel voor autonomie waren maar
tegen algemeen kiesrecht. Hij stelde onder meer:
De politieke strijd is ontbrand! Gij voelt uwe burgerrechten bedreigd [...]
sommigen schreeuwen om baas in eigen huis te worden. Wij willen ook
baas in eigen huis zijn. Maar wij vragen hier toch. Wat wilt gij eigenlijk?
Een paleis voor u zelf en een gevangenis voor de bevolking. Autonomie
zonder behoorlijke volksinvloed op het landsbestuur kan ontaarden in
oligarchie. In een tyrannie dat tot knechting van het volk leidt. Het huis
waarin wij baas willen zijn, zal door alle burgers samen worden gebouwd
en gestoffeerd. Gezamenlijk zullen zij daarin de baas zijn.11
Stond Biswamitre in cultureel opzicht dichter bij de Creoolse groep, in politiek
opzicht verschilde hij op een aantal belangrijke punten van mening met het in de
protestantse NPS verenigde Creoolse establishment. Reeds eind jaren veertig pleitte
hij voor een evenredige vertegenwoordiging in plaats van het principe van the winner
takes it all en het districtenstelsel, dat bepaalde bevolkingsgroepen (Hindostanen en
Javanen) en gebieden (districten met een overwegend Hindostaanse en/of Javaanse
bevolking) benadeelde. In 1949 werd een tweeslachtig stelsel van evenredigheid en
een nieuw districtenstelsel ingevoerd. Al in de jaren dertig kwam Biswamitre op
voor de gelijkberechtiging van vrouwen (Biswamitre 1935: 7) en in 1948 pleitte hij
voor het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen. Hoewel Biswamitre geen
tegenstander was van onafhankelijkheid, was hij wel, zoals gezegd, tegen een snelle
onafhankelijkheid van Suriname, een opvatting die per saldo niet verschilde van die
van VHP-leider

10
11

De HJCR vond ook dat het woord ‘koelie’ niet meer moest worden gebezigd (Azimullah
1986: 33; Bruijning & Voorhoeve 1977: 275, 488; Dew 1978: 59, 75).
Omhoog, maart 1948.
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Lachmon. De RTC van 1961 noemde Biswamitre een ‘kostbare tragicomedie’
(geciteerd in Meel 1999: 37). Volgens hem diende ‘de politieke beschaving in
Suriname op een hoger peil te worden gebracht, pas daarna zou naar uitbreiding van
de autonomie van Suriname kunnen worden gestreefd’ (Meel 1999: 169-170). Een
publicatie van Biswamitres hand uit 1969 droeg als ondertitel ‘Nationale
onafhankelijkheid is een natuurlijk verlangen van elke gezonde menselijke
samenleving’ (Vijay, november 1969). Hij waarschuwde dat de fundamentele rechten
en vrijheden niet in gevaar mochten komen. De Universele verklaring van de rechten
van de mens vormde voor hem een belangrijk uitgangspunt. Volgens Marshall (2003:
57) kan Biswamitre dan ook met recht de fakkeldrager van mensenrechten in Suriname
worden genoemd.
Biswamitre voelde zich als cross-overpoliticus steeds minder thuis in het etnisch
gepolariseerde politieke klimaat aan het einde van de jaren zestig. Na 1967, en vooral
na 1969, werd de latente politieke polarisatie tussen Hindostanen en Creolen
manifester en de tot dusverre gevoerde verbroederingspolitiek ineffectief (Meel 1994:
641, 656-658). Door deze verscherping van de etnische tegenstellingen, die uitmondde
in een verkiezingsstrijd tussen de VHP en de NPS en de aan hen gelieerde partijen,
werden de SDP en PSV electoraal weggevaagd. In dat klimaat zag Biswamitre geen
politieke rol meer voor zichzelf weggelegd. Mede vanwege zijn hoge leeftijd vestigde
hij zich in 1973 - hij was toen 76 jaar - in Nederland.

Invloedrijk maar geen partijleider
Dat Biswamitre geen partijleider is geworden, heeft te maken met een aantal factoren.
Hij had geen duidelijke politieke achterban, ook omdat hij zich in het etnisch
gesegmenteerde Suriname nimmer heeft laten verleiden tot het voeren van een etnische
politiek. Tot 1946 was hij een informele intellectuele en politieke leider van de
Hindostaanse groep, maar met de opkomst van Lachmon was het gedaan met zijn
leiderschap.
De relatie met lachmon was niet hartelijk en volgens ingewijden zelfs enigszins
gebrouilleerd. Biswamitre zou enige aarzeling hebben gehad over de juridische
kwaliteiten van Lachmon toen deze bij hem langskwam om advies voor zijn opleiding
tot praktizijn. Vermeldenswaard is een kwestie uit de jaren zestig over grondbezit,
die in de pers breed werd uitgemeten. Biswamitre en Lachmon stonden als advocaten
tegenover elkaar. Lachmon verdedigde de grootgrondbezitter Paragh, terwijl
Biswamitre het opnam voor de landbouwers van het Pad van Wanica. Biswamitre
won deze zaak. Dat leverde hem veel aanzien op, maar nauwelijks een politieke
achterban, wars als hij was van populisme en electoraal gewin.
Biswamitre had daarentegen wel een grote aanhang onder hoogopgeleide Creolen,
met name van rooms-katholieke huize. Deze groep beschouwde hem echter meer als
een opinieleider en intellectueel dan als een politicus. Zijn persoonlijkheid bracht
met zich mee dat hij zich niet als volksleider
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profileerde. In de Surinaamse samenleving, in het bijzonder in de politiek, zijn
extraversie, flexibiliteit en het hebben van netwerken belangrijk om populair en
geliefd te zijn bij het volk. Personen met het karakter van Biswamitre zijn niet in
staat zich in een dergelijke samenleving sterk te profileren.
Hij is bovendien moeilijk te plaatsen bij een bepaalde politieke stroming (Marshall
2003: 55-57). Dat Biswamitre aan het einde van de jaren vijftig en in de jaren zestig
in politiek opzicht geen rol van betekenis meer speelde, hing tevens samen met het
feit dat hij vooral werd gezien als een man van het establishment, voor wie na 1958
- met de opkomst van de populisten Pengel en Lachmon - geen plaats meer was. Zijn
overstap naar de SDP in 1967 zal zeer zeker ook een negatieve rol hebben gespeeld
bij het ontwikkelen van een herkenbaar politiek profiel. Bovenvermelde factoren
verklaren mijns inziens waarom Biswamitre weliswaar alom gerespecteerd werd
vanwege zijn kennis, kunde en wijsheid, maar tegelijkertijd niet de populaire politicus
werd van het Surinaamse volk. Mede daardoor had hij niet veel politieke
tegenstanders. In het parlement, waar ruzies en soms handgemeen voorkwamen,
heeft Biswamitre zich altijd respectvol gedragen.12
Vanuit politiek-ideologisch oogpunt waren de VHP en de NPS zijn tegenstanders.
Anders dan de VHP benadrukte Biswamitre de culturele assimilatie van Hindostanen
in Suriname. Hij was geen aanhanger van de door Lachmon gepropageerde
verbroederingspolitiek, omdat volgens hem Hindostanen, Creolen en Javanen hun
eigen zuilen bleven vormen. Biswamitre hekelde de NPS, omdat deze partij in zijn
optiek minder gekwalificeerde volkscreolen benoemde in het overheidsapparaat. Als
gewezen topambtenaar die kwaliteit en competentie hoog in het vaandel had staan,
was hij een groot tegenstander van cliëntelisme en patronage. Dat hij geen minister
werd - voor zover hij dat geambieerd zou hebben - heeft waarschijnlijk ook te maken
met zijn principiële stellingname. Biswamitre liet zich niet paaien en ging niet snel
een samenwerking aan met politieke tegenstanders, zoals gebruikelijk is in de
Surinaamse politiek. Zo ging de SDP in 1967, tot ongenoegen van Biswamitre, een
samenwerking aan met Pengel. Hij weigerde dan ook om naast zijn politieke leider
Findlay te zitten in de Staten van Suriname (Dew 1978: 152). Biswamitre bleef
kritisch tegenover de regering-Pengel en veroorzaakte, zoals eerder gesteld, mede
de val van het kabinet in 1969. Volgens H. van Amersfoort was Biswamitre in 1963
waarschijnlijk benoemd tot eerste gouverneur van Surinaamse afkomst, ware het niet
dat hij op dat moment al de leeftijd van 65 jaar had bereikt.13

12
13

Er is slechts één incident bekend waarbij hij VHP-politicus Mungra een duwtje gaf omdat
deze hem de doorgang in het parlementsgebouw belette.
Mededeling van prof. H. van Amersfoort.
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Verdiensten
Biswamitre heeft veel verdiensten gehad voor de Surinaamse samenleving. In deze
bijdrage volsta ik met een kort resumé. In 1924 won hij de prijsvraag uitgeschreven
door gouverneur A.J. Baron van Heemstra over de aanpassing van het onderwijs in
Suriname aan de lokale omstandigheden. Hij ontving hiervoor zelfs felicitaties van
de Nederlandse minister H. Colijn. Onder het pseudoniem Adja Inni (gesterkt door
het vertrouwen) betoogde hij in het winnende artikel dat de volksopvoeding zodanig
georganiseerd moest worden dat het grootste deel van de jongeren zijn bestaan in de
landbouw zou kunnen vinden (Gobardhan-Rambocus 2001: 240).
Biswamitre bewoog zich ook op het vlak van culturele en politieke bewustwording.
Naast zijn activiteiten in katholieke kring en voor het onderwijs was hij inspirator
en voorzitter van twee belangrijke Hindostaanse organisaties. De organisatie Nau
Yuga Ocday (De Nieuwe Eeuw), waarvan hij voorzitter was, werd in 1924 opgericht.
Het was een progressieve culturele vereniging die vooral ijverde voor de acceptatie
en integratie van de Hindostaanse groep (Ramsoedh 1990: 30). Biswamitre was ook
voorzitter van de in 1943 opgerichte organisatie Djagaran (Ontwaakt), waarvan
Lachmon de secretaris was. Djagaran streefde de verheffing en erkenning na van het
culturele erfgoed van Hindostanen. De statuur van Biswamitre is ook af te leiden uit
het feit dat hij in 1948 in Paramaribo de opening verrichtte van het warenhuis
Kirpalani.
Biswamitre verwierf grote bekendheid via interviews op de radio en bij de
schrijvende pers als opinieleider. In de jaren vijftig en zestig schreef hij regelmatig
artikelen in De West. Hoewel hij geen academische opleiding had, publiceerde hij
veel wetenschappelijke artikelen over met name juridische onderwerpen. Door zijn
veelzijdigheid maakte hij echter geen school op een specifiek terrein. Hij was meer
een jurist en publicist dan een politicus. Als onderwijzer maakte hij zich zeer geliefd
bij zijn leerlingen. Velen consulteerden Biswamitre vaak pro deo vanwege zijn kennis
en kunde. Hij heeft zich als raadgever en adviseur verdienstelijk gemaakt. Hij vervulde
een ombudsmanfunctie in Suriname, met name wanneer het problemen met de
overheid betrof. Bij zijn huis en kantoor was het een komen en gaan van personen
uit alle lagen van de verschillende etnische groepen.14
Op het terrein van het onderwijs heeft Biswamitre verschillende voorzieningen
gerealiseerd. Zijn voorstel werd aangenomen om hulpleerkrachten - bekend als
ongegradueerden/blotevoeters - aan te stellen en zo te

14

Toen de eerste Hindostaan de marathon van Paramaribo won, ontstond binnen de Hindostaanse
gemeenschap een groot gevoel van trots. Er waren toentertijd nauwelijks Hindostanen die
deelnamen aan sportactiviteiten op nationaal niveau. De winnaar werd in het huis van
Biswamitre ontvangen, gehuldigd en onder grote belangstelling door hem toegesproken
(mededeling van August Biswamitre).
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voorzien in het tekort aan leerkrachten. Hij vond dat de districtskinderen niet slechts
opgeleid moesten worden voor de landbouw. Die eenzijdige opleiding zou in zijn
optiek hun achterstelling alleen maar vergroten.
Biswamitre steunde ook het voornemen van de verenigingen Arya Dewaker en
Bharat Oeday om te komen tot de oprichting van eigen scholen. Hij meende dat het
onbillijk was dat Hindostanen bij de uitvoering van hun plannen gedupeerd zouden
worden ‘omdat de beschikbare middelen het niet gedogen aan die scholen subsidie
te verlenen’ (geciteerd in Gobardhan-Rambocus 2001: 240).

Conclusies
De politieke loopbaan van Biswamitre heeft ups en downs gekend. Was hij in de
jaren twintig, dertig en veertig invloedrijk, eind jaren vijftig en vooral in de jaren
zestig kwam hij door de emancipatie van Hindostanen en volkscreolen, en de daarmee
gepaard gaande etnische polarisatie, langzamerhand op een zijspoor terecht. Aan het
einde van de jaren vijftig en in de jaren zestig werd hij beschouwd als representant
van de lichtgekleurde Creoolse elite. Hierdoor kon hij als politicus met een
cross-overpersoonlijkheid geen rol van betekenis meer spelen.15
Een politieke cultuur waarbij populisme en anti-intellectualisme dominant zijn,
bevorderen bepaald niet de selectie van onbaatzuchtige, daadkrachtige en competente
politici als Biswamitre. Een in de jaren zestig verschenen cartoon in De Ware Tijd,16
waarin hij in een spagaat verkeert tussen het hindoeïsme en het rooms-katholicisme
en tussen Ramkisoen en Clemens, met het nationale belang in het vizier, geeft goed
aan in welke positie deze politicus terechtkwam. De worsteling met natievorming in
het plurale Suriname tegenover etnische profilering en etnische belangenbehartiging
is een politieke spagaat waarin Suriname zich nog steeds bevindt. Biswamitre had
zowel persoonlijk als in de politieke

15

16

Zijn cross-overpersoonlijkheid en ruimdenkendheid worden geïllustreerd door het volgende
voorval. In 1977 ontmoette ik Biswamitre tijdens een discussiebijeenkomst in Amsterdam.
Destijds was een afrokapsel onder Creoolse jongemannen in de mode. Ook enkele
Hindostaanse jongemannen, onder wie ik, deden daaraan mee. De meeste oudere Hindostaanse
mannen keurden deze haardracht sterk af en spraken de jongemannen vermanend toe. Maar
de bejaarde Biswamitre keek met ingehouden glimlach naar mij en mijn afrokapsel en sprak
mij aan met ‘revolutionair’. Hoe anders was de opstelling van de Hindostaanse leider Lachmon
in dit verband. In 1972 toog ik met een langharige schoolvriend naar het kantoor van Lachmon.
Er was met veel moeite een gesprek met hem gearrangeerd om mijn vriend wellicht in
aanmerking te laten komen voor een studiebeurs. Lachmon zag een Hindostaanse jongeman
met lang haar verschijnen. Hij gaf op dirigistische toon en met uitgestrekte hand een
terechtwijzing: ‘Ga eerst je haren laten knippen.’ Dat was het einde van het gesprek.
Biswamitre daarentegen liet op mij de indruk achter van een elder statesman. Dat hij bereid
was om op hoge leeftijd Surinaamse jongeren-organisaties in Amsterdam te adviseren, typeert
zijn toegankelijkheid on onbaatzuchtige opstelling.
Het jaar en de datum van verschijning in De Ware Tijd waren voor de auteur met meer te
traceren.
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praktijk deze worsteling meegemaakt.
Zijn bijdragen aan de Hindostaanse emancipatie, het onderwijs, en de juridische
en staatkundige ontwikkeling van Suriname zijn evident. Hij heeft niet de waardering
gekregen die hij verdient. Vanwege zijn vele publicaties op juridisch gebied stelde
De Ware Tijd in 2001 de vraag waarom er bijvoorbeeld geen rechtsinstituut is
vernoemd naar Clemens Biswamitre.
Zijn verdiensten bleven in Nederland niet onopgemerkt. Hij ontving in 1970 in
Suriname een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
uit handen van de toenmalige gouverneur Johan Ferrier. Na vestiging in Nederland
hield Biswamitre zich verder grotendeels afzijdig van commentaren op de situatie
in Suriname. In 1980 overleed hij op de leeftijd van 82 jaar. Conform zijn katholieke
achtergrond en zijn hindoewortels werd hij na een requiemmis gecremeerd, een
passend afscheid van een groot Surinamer met een cross-overpersoonlijkheid.
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Helen Wijngaarde
De kracht van een klederdracht
Kotomisi,
Moro m'e luk yu, moro y'e moi1
Op Prinsjesdag 2006 ging oud-Kamerlid Varina Tjon A Ten gekleed als kotomisi
naar het Binnenhof in Den Haag. Zij droeg een traditionele bigi koto2 met op haar
hoofd een van dezelfde stof gemaakte angisa (afbeelding 1). Haar statement luidde:
‘Ik heb mijn Surinaamse achtergrond meegenomen in mijn doen en laten, zakelijk,
Nederlands parlementariër, niet te prominent Surinaams, maar wel met de Surinaamse
warmte.’ Het was niet de eerste keer dat deze kleurrijke Surinaamse dracht brak met
de gebruikelijke dress code bij dergelijke officiële gelegenheden. In 1998 droeg
Patricia Remak tijdens haar installatie als Kamerlid een traditionele koto. De
feestelijke Surinaamse klederdracht baarde veel opzien.
In het Sranantongo betekent kotomisi letterlijk ‘dame die een rok draagt’. Met
‘kotomisi’ wordt zowel de vrouw aangeduid die een koto (rok) draagt of in het
algemeen de Creoolse klederdracht, als die klederdracht zelf (Van Donselaar 1989:
214; Bruijning & Voorhoeve 1977: 338).
De letterlijk en figuurlijk van symbolische betekenissen bolstaande kotomisidracht
heeft zich waarschijnlijk in de stad ontwikkeld na de periode van het Staatstoezicht
in 1873 (Van Lelyveld 1919: 259; Henar-Hewitt 1987: 10; Van Putten & Zantinge
1993: 38). De uitspraak dat de kotomisi in de slaventijd ontstaan is uit de lenden- of
heupdoek3 van de slavinnen, als een creatie van de jaloerse echtgenotes van blanke
plantage-eigenaren, is gebaseerd op verhalen die generaties lang binnen

1
2

3

Een regel uit het gedicht Kotomisi van J. Pont in het blad Soela, 1962. De volledige
tekst staat in Van Putten & Zantinge (1993: 48).
De patronen op de stoffen die gebruikt worden voor de koto (rok), de yaki (jakje) en de angisa
(hoofddoek), variëren van oude, opnieuw uitgebrachte dessins tot nieuwe patronen die te
maken hebben met actuele gebeurtenissen. Een goed voorbeeld van dat laatste was de bigi
koto van Varina Tjon A Ten. De stof kwam uit Suriname en was speciaal voor deze
gelegenheid ontworpen. De basiskleur was rood-wit-blauw en bedrukt met het motief van
de Nederlandse leeuw, om aan te geven dat het hier ook een voetbalnatie betreft waarin
Surinaamse voetballers een belangrijke rol spelen. De traditionele armbanden die zij droeg,
worden nog steeds ‘boeien’ genoemd: een verwijzing naar het slavernijverleden.
Deze doek, die in Suriname bekendstond onder de naam pantje, paantje, pagne of pagni,
reikte tot de knie of enkels. Het bovenlijf bleef gewoonlijk onbedekt. Philip Fermin (1770:
119) beschrijft de pagne als ‘een stuk lijnwaat van twee en een halve el lang en van eene el
breed, waarmeede zich de vrouwen het lighaam, behalven de oxels, omwinden; dit gaat
gemeenlijk tweemaal om het lighaam; en de einden die kruisselings over malkander gaan,
worden steeds van binnen toegevouwen, om het vast te houden. Deze pagne gaat gewoonlijk
tot de helft van de beenen, om te bedekken het geene de schaamte verbiedt te laaten zien.’
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families circuleren en geaccepteerd worden.

Prinsjesdag 2006, de kotomisi in het huis van de democratie; collectie Varina Tjon A Ten

De veronderstelling dat de koto eigenlijk slavenkleding is en ontstaan om de slavinnen
te vernederen en hun vormen te verdoezelen, leeft nog steeds bij velen en kan een
reden zijn om de dracht af te wijzen.
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Toen de koto kwam had dat twee functies. De vrouwen van de
slavenmeesters wilden dat de slaven die aantrokken zodat hun mannen de
goed gevormde figuren van de slavinnen niet zouden kunnen bewonderen.
Maar ook de slaven hadden hun reden om de koto, met vele kledingstukken,
de bigi koto, aan te trekken. Bij zweepslagen kwamen die minder hard aan
(Weekkrant De Ware Tijd, 7 t/m 13 juli 2006, B4).
Albert Helman geeft de volgende visie op de mogelijke herkomst van de
‘kotomisi-kleding’:
werden door die meesteressen juist misbruikt en aangezet om buitenshuis
door prostitutie hun kost- en kleedgeld op te brengen. Om de
bekoorlijkheden van zulke jonge slavinnen zoveel mogelijk voor de ogen
der ‘heren’ verborgen te houden, werden zij door hun meesteressen bij
wijze van gunst in grote hoeveelheden wijd-uitstaand textiel gehuld en
bemutst - iets war de pronkzieke negerinnerjes zich, onbewust van de
potsierlijkheid van hun uiterlijk, maar al te graag lieten aanleunen. Een
mode die zich van lieverlee ontwikkeld heeft tot de ‘feestelijke’, ook door
oudere vrouwen gedragen, maar niet bijster flatteuze ‘volksdracht’, die de
(om folkloristische redenen nog voortbestaande) ‘kotomisi-kleding’ is.
Een dwaze herinnering aan penibele tijden en situaties! (Helman 1982:
120).
De traditionele koto is waarschijnlijk een samensmelting van kleding uit West- en
Centraal-Afrika met kleedgewoonten4 en elementen uit de heersende Europese mode
uit de achttiende en negentiende eeuw (Van Putten & Zantinge 1993: 22-23; Brommer
1991: 79-83; Healy 1986: 26-27). Wat maakt de kotomisi zo speciaal en waar komt
deze klederdracht met haar complexe achtergrond vandaan? Om wat meer inzicht te
krijgen in de rol die deze traditionele kleding in de hedendaagse Surinaamse
samenleving speelt, heb ik een aantal Creoolse vrouwen benaderd van verschillende
leeftijden en met verschillende achtergronden, die een culturele verbondenheid met
deze dracht hebben. Ik legde ze een aantal standaardvragen en één open vraag voor.5
De bereidheid om te antwoorden en het
4

5

De kleding van de slavinnen op de plantages en in de stad, én die van de vrije, gekleurde
vrouwen, toonde grote verwantschap met de in West- en Centraal-Afrika gedragen kleding.
Veel van deze gewoonten zijn ovorgenomen en aangepast, zoals het doorgeven van
boodschappen via de kleding. De symbolische geweven of gedrukte patronen in de stof en
de kleur van de stof verwijzen vaak naar leeftijd, status en gemoedstoestand van de draagster,
een gebruik dat nog steeds in West-Afrika bestaat en dat tot op de dag van vandaag terug te
vinden is in de kleding van de kotomisi.
De standaardvragen hadden betrekking op algemene kennis over de klederdracht zelf, zoals
de namen van de verschillende vormen van de kotodracht en de bindwijzen van de angisa.
De antwoorden op de open vraag ‘Wat betekent de koto voor jou?’, heb ik letterlijk
overgenomen en in mijn artikel geciteerd. De reacties - ook uit Suriname - op deze vraag
waren zeer verrassend en liepen uiteen van ‘een pijnlijke herinnering aan de koloniale tijd’
tot zeer positieve waarderingen voor zowel de traditionele bigi koto als de moderne korte
variant. Belangrijk voor mijn onderzoek waren ook de open gesprekken die ik voerde met
bestuursleden van de Surinaamse Vereniging Bromki Dyari (Amsterdam Zuid-Oost) en leden
van de Stichting Mi Bosie (Nijmegen). Met dank aan Thea Doelwijt en Christine van
Russel-Henar voor hun hulp en waardevolle adviezen.
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enthousiasme om mij de nodige informatie te verschaffen was zeer groot. Bovendien
brachten deze vrouwen mij weer in contact met andere informanten, waardoor ik
mijn ‘werkterrein’ steeds verder kon uitbreiden.

Veranderende kleedgewoonten
De tekeningen en prenten gemaakt door Europese bezoekers die in de achttiende en
negentiende eeuw naar Suriname kwamen, geven ons een beeld van het dagelijks
leven en de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen (Kolfin 1997; Hoefte &
Medendorp 2003). De afbeeldingen van onder anderen Theodore Bray, P.J. Benoit,
Willem Winkels en Arnold Borret geven de kleedgewoonten weer van de rijke
slaveneigenaren, de vrije kleurlingen en de slaven. De kleurrijke doeken, vaak in
verschillende lagen over elkaar om de heupen geknoopt, de felgekleurde rokken en
sjaals, de kunstig gevouwen hoofddoeken en het gebruik van sieraden, geven het
verschil in status aan tussen de slavinnen, de concubines en de vrije, gekleurde
vrouwen. Behalve status gaf de kleding van de slavinnen in vele gevallen aan tot
welke geloofsovertuiging hun eigenaars (in een enkel geval ook de slavin zelf)
behoorden.
De kleding van de kotomisi vormt tot op heden een dankbaar en exotisch onderwerp
voor schilders en fotografen. Helaas wordt daarbij vaak voorbijgegaan aan de
naamgeving van de kleding en de symbolische betekenis van stofpatroon en -kleur.6
De illustraties van Benoit tonen de sobere werkkleding van de veldslavinnen, die in
schril contrast staat met de deftige Europese kleding van de blanke elite en de door
stadsslavinnen en gekleurde concubines gedragen kleding. In zijn werk laat Benoit
duidelijk het grote verschil zien dat rond 1830 al bestond tussen de dagelijkse en de
feestelijke kleding van de verschillende bevolkingsgroepen en de overdadige weelde
waarmee de blanke elite en de deftige misi's, de ‘huishoudsters’, zich omringden.
Hoewel het bij de vrije mulattinnen en slavinnen algemeen gebruikelijk was het
bovenlichaam onbedekt te laten, toont Benoit de overgang van het dragen van het
paantje naar de langere, ruimvallende rokken en het gebruik van één of meerdere
sjaals om het bovenlichaam te bedekken (Benoit 1967: pl. V, VIII-XX). Al zijn de
afbeeldingen het product van persoonlijke waarnemingen, zij geven toch over het
algemeen een redelijke indruk van de veranderende kleed-

6

In BijlmerAir 2004, een samenwerkingsproject van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost en
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, worden in een fotoreportage de bekendste angisa's
als kunstwerk getoond.
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gewoonten, die tevens het verschil in status, zowel op de plantages als in de stad,
benadrukten.
Het onbedekte bovenlichaam gold als een normaal verschijnsel en werd niet als
onzedelijk ervaren totdat de ‘herziene strafverordening van 1873’ een einde maakte
aan deze gewoonte. Van overheidswege werd voorgeschreven wat men moest dragen
om als gekleed te worden aangemerkt:
Niemand mag buiten zijne woning geheel ongekleed verschijnen. Om als
gekleed te worden aangemerkt, moeten mannen minstens met broek en
hemd of boezeroen, en vrouwen minstens met rok of paantje of japon
gekleed zijn. Kinderen beneden den twaalf jarigen leeftijd moeten zijn
gekleed met een broek of lang hemd. Overtredingen van dit artikel door
personen boven den 15 jarigen leeftijd worden gestraft met een geldboete
van twee gulden en 50 centen tot vijfentwintig gulden. Bij overtreding
door personen beneden dien leeftijd begaan, kan die boete worden opgelegd
aan ouders, voogden of hen, die zich met de zorg of het toezigt op die
kinderen hebben belast (Gouvernements Advertentieblad 1873, nr. 15).
De lange, ruime rok die als gevolg van de verordening nu boven de borsten werd
vastgebonden, werd al in 1830 door Benoit afgebeeld, en is waarschijnlijk de
voorloper van de koto met kotobere (Van Putten & Zantinge 1993: 34, 37).

De kotomisi
De koto is de typische dracht van de Creoolse vrouw (Van Putten & Zantinge 1993:
38). Tot aan het begin van de twintigste eeuw is de kotomisi een vertrouwde
verschijning in het dagelijks straatbeeld. De basiselementen van de klederdracht zijn
de lange, wijde rok (koto), het jakje (yaki) en de hoofddoek (angisa). De rok van de
kotomisi wordt volgens vaste regels gemaakt. Voor het bepalen van de juiste lengte
wordt de rokband tussen de tanden genomen en in plaats van een zoom is er een
tegenzoom (stootkant) van ongeveer dertig centimeter. De kotobere, vast onderdeel
van de koto, ontstaat door boven de borsten een band of doek te binden. Het
overtollige, bovenste gedeelte van de rok valt nu als een grote plooi over de band
heen, een ruimte die als tas kan fungeren (Henar-Hewitt 1987: 31).
In de loop der tijd zijn verschillende onderdelen aan de klederdracht toegevoegd,
zoals het hemd (empi), de onderrok (ondrokoto) en de onderbroek tot de knieën
(ondrobruku). Onder de ondrokoto wordt vaak een lendendoek (pangi) gebonden.
Om de taille extra te verbreden, wordt onder de yaki een worstvormig kussentje
gebonden, de famiri of koi. De koi, waarschijnlijk afgeleid van het Franse woord
queue, werd volgens een respondent ook als geheime bergplaats gebruikt. Ten slotte
wordt
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over de koto een tap'kot'angisa (een soort omslagdoek) gedragen en drapeert men
over één schouder een tapuskin-pangi (letterlijk: een doek die de huid bedekt) (Van
Putten & Zantinge 1993: 49).
Dé kotomisi en dé koto bestaan niet. De koto kent verschillende stijlen en vormen.
Zo onderscheidt men het heri stel, waarbij koto, yaki en angisa van dezelfde stof zijn
gemaakt, en de afoeskin, waarbij yaki en angisa dezelfde kleur en hetzelfde stofpatroon
hebben. Het heri stel en de afoeskin worden vandaag de dag nog gedragen.
In de loop der tijden heeft de koto zich ontwikkeld tot verschillende klederdrachten.
Aan de specifieke vorm, het stofpatroon en de kleur kon men zien of de draagster
naar het werk of naar een feest ging, naar de kerk of naar een begrafenis. Zo herkent
men de ‘werkvrouw’ aan haar wroko koto, een eenvoudige koto met een kortere rok
dan die van de traditionele kotomisi, terwijl de jarige (frijari misi) die een kroonjaar
(bigi jari) bereikt heeft, aan haar deftige koto met proisi angisa herkend kan worden
(Henar-Hewitt 1987: 40).7 De witte of zwarte domru anu en de witte rowkoto zijn
traditionele rouwkoto's die tot op de dag van vandaag in gebruik zijn (Van Putten &
Zantinge 1993: 52).
De kotomisi kan met haar hele verschijning bepaalde mededelingen doen, die
echter slechts door insiders worden begrepen. Zo geven de twee linten aan de rugzijde
van de yaki, de yakilinti, de burgerlijke staat van de draagster aan. Zijn de linten
gevouwen, dan geeft de kotomisi aan dat zij al ‘bezet’ is. ‘Gladde’ linten betekenen
dat de draagster nog ‘schoon’ is, dus ‘maagd’. De stand van de tapuskin-pangi spreekt
ook geheimtaal. Over de rechterschouder gedragen betekent het dat de dame in
kwestie nog ‘vrij’ is, hangt de tapuskin-pangi echter over de linkerschouder, dan is
zij niet meer beschikbaar (Van Putten & Zantinge 1993: 65).
Een kotomisi is niet compleet zonder angisa, want - zo wordt er gezegd - een
kotomisi zonder angisa is als Sinterklaas zonder mijter (Henar-Hewitt 1987: 11). De
plankhard gesteven angisa, die goedkoper is dan een koto, wordt nog steeds gedragen,
met name door oudere Creoolse vrouwen. Het stofpatroon, de verschillende
bindwijzen en zelfs de stand op het hoofd geven een geheime boodschap door, die
door insiders geïnterpreteerd en begrepen wordt. De gewoonte om non-verbale
boodschappen via een hoofddoek door te geven, is waarschijnlijk met de tot slaaf
gemaakte Afrikanen uit West-Afrika meegenomen (Teenstra 1835: 154). Bekende
bindwijzen die een speciale boodschap uitdragen,

7

In 1978 heeft Ilse Henar-Hewitt in haar boek Surinaamse koto's en angisa's als eerste over
deze klederdracht voor de Creoolse vrouw geschreven. Een fotoreportage in Suralco Magazine
(1, 2003) geeft een overzicht van de koto's die in de afgelopen honderd jaar door Creoolse
vrouwen gedragen werden. Het aangeven van beroep, status, welstand en gemoedstoestand
via de kotomisidracht komt nauwelijks of niet meer voor. Deze kledingcodes worden wel
nog op speciale feesten, bijeenkomsten en kotomisishows gepresenteerd.
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zijn bijvoorbeeld Feida, waarvan de bekendste modellen wel Let them talk en en
Wacht mij op de hoek zijn. Deze bindwijze, met de punten omhoog gestoken, drukt
boosheid of verzet uit. Een andere populaire angisa is de oto baka (letterlijk:
autoachterkant, de naam slaat op de bumper van de auto). Hierbij zijn de naam en
de vorm aan elkaar gerelateerd. Van bekende oude hoofddoeken met traditionele
motieven en teksten wordt nog regelmatig een replica gemaakt. Zo'n replica, vaak
te koop aangeboden bij onder andere Jeruzalem Bazaar in Paramaribo, garandeert
een vorm van continuïteit in de kledingtraditie. Na de onafhankelijkheid in 1975
verdwenen de patronen, teksten en symbolen van het koninklijk huis, om plaats te
maken voor ontwerpen die meer te maken hebben met actuele (politieke)
gebeurtenissen in Suriname. Van Putten en Zantinge onderscheiden vier categorieën
doeken: doeken waarvan de namen aan elkaar gerelateerd zijn; doeken met een
volkswijsheid als naam; doeken met namen naar aanleiding van voorvallen van
alledag; en gelegenheidsdoeken (1993: 82-89).8 In Suriname, op de Nederlandse
Antillen en Aruba, en ook in Nederland, dragen nog steeds veel Creoolse vrouwen
de angisa, ook zonder koto. Bovendien neemt de gewoonte toe om op 1 juli, de Dag
der Vrijheden, een angisa te dragen.

Angisa bij Keti Koti (de 1 juli-viering)

De status van de kotomisi
8

De herkomst van de namen van de doeken en de vele verschillende bindwijzen worden door
Van Putten & Zantinge per categorie voor zover mogelijk uitvoerig beschreven. Tijdens
kotomisishows legt de draagster met name de angisa's met een volkswijsheid (odo) als
boodschap uit. Bepaalde tradities die verloren dreigden te gaan, worden op deze shows weer
nieuw leven ingeblazen.
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Tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond binnen de Creoolse middenklasse
een vorm van onderlinge sociale rangorde. Kleding en ook huidskleur speelden
daarbij een belangrijke rol. Kleding werd gezien als een statussymbool en als
bevestiging van de plaats in de samenleving. Hoe
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lichter de huidskleur, hoe Europeser de kleding. Vanuit de optiek van de beter
gesitueerde Creoolse middenklasse werd het dragen van een koto niet erg ‘beschaafd’
gevonden. Die kleding herinnerde te veel aan de slavernijperiode en werd dan ook
geassocieerd met de lagere volksklasse. Er kwam ook steeds meer kritiek op de
‘vrouwen met de wijd uirstaande rokken’. Hoewel hij slechts korte tijd in Paramaribo
verbleef, gaf A.H. Pareau in 1898 een gedetailleerde beschrijving van zijn visie op
de kotomisi:
Meer bezwaar heb ik tegen de wijze waarop de negerinnen de rokken
dragen, n.l. zooals de echte cotto-misies dit doen. Want men moer weten
dat men de misies verdeelt in cotto-misies, die zich houden aan de nationale
klederdracht, partomisies, die jacquetten dragen als Europeesche dames
maar toch een hoofddoek, en kreitimisies, die noch in hoofdtooisel, noch
in de keuze van de japonnen voor de blanke dames onderdoen. [...] de
rokken worden onder de oksels bevestigd, daarbij zijn de rokken zodanig
gesteven, dat zij wijder uitstaan dan het geval is bij hare Scheveningse
zusters. Over de breede schouders dragen zij een soort manteltje of paantje,
en gelijken zij op plompe pyramidale wezens, die nauwelijks als
vertegenwoordigster van het zwakke geslacht kunnen gelden (Pareau 1898:
38-40).
Een paar jaar later schreef H.P.N. Muller na een bezoek aan Suriname het volgende
over de dracht van de kotomisi:
De Mulatten gaan Europeesch gekleed. Hun vrouwen kleeden zich naar
de mate van haar blank bloed, hoe meer zij dit bezitten, hoe meer
Europeesch is de kleeding. Onder de handwerkende klasse hebben zij een
dracht aangenomen, die ik op de gehele wereld nog niet heb aanschouwd
en die haar een allerwonderlijkst uiterlijk geeft. Zij binden zich nl. een
dikke heuprol van stro om de heupen onder de uiterst bonte katoenen
kleeding, waardoor zelfs de mageren onder haar het uiterlijk krijgen van
wandelende tonnen. Altijd dragen zij een bonten katoenen doek om het
hoofd gewonden. Voornameren onder haar, zg. paleto-misis, onderscheiden
zich in haar kleeding van blanken alleen door dien hoofddoek (Muller
1905: 463).
In de eerste helft van de twintigste eeuw verdwijnt de kotomisi min of meer uit het
straatbeeld. En daarmee ook grotendeels de gewoonte van de kotomisi om met haar
kleding te communiceren.

De gelegenheidskotomisi
De kotomisi van vandaag is een ‘gelegenheidskotomisi’. Zij wordt slechts gedragen
bij bijzondere gelegenheden, zoals feestelijke bijeenkomsten, optochten en
begrafenissen. De vraag ‘Wat betekent de koto voor jou?’,
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riep vooral bij Creoolse vrouwen in de leeftijdsgroep van zestig jaar en ouder veel
herinneringen op aan hun jeugd in Suriname en aan de oma in haar koto. De koto
staat voor de geborgenheid en warmte van vroeger. Een uitspraak van een van de
respondenten:
De koto betekent heel veel voor mij. Het is een stukje eigen geschiedenis
dat ik vooral associeer met mijn grootmoeder, die heel veel voor mij heeft
betekend. Ik heb er helemaal geen negatieve gevoelens bij, integendeel,
ik voel mij lekker als ik het aan heb. Voor het gemak trek ik soms de
moderne versie aan, maar voor mij blijft alleen de bigi koto met koi en
kotobere de enige echte.
Voor Carlien bestaat alleen de bigi koto: ‘Ik ben grootgebracht met de bigi koto.
Denken aan de koto voert mij terug naar mijn kinderjaren. Er komen meteen twee
oma's in beeld. Eén als gebruikster en de ander als producent van de koto.’ Een andere
respondent drukt zich kort maar krachtig uit: ‘Een kotomisi associeer ik met kracht
en respect’.
Liesbeth zit in het bestuur van de Surinaamse vereniging Bromki Dyjari, die zich
net als vele andere Surinaamse verenigingen ten doel heeft gesteld het verzamelen,
conserveren en doorgeven van Surinaamse tradities. Zij ziet het dragen van een koto
als volgt:
Ik heb mij als jong meisje en jonge vrouw nooit verdiept in de kotocultuur,
omdat het mij van huis uit ook nooit opgelegd is en het ook nooit een
belangrijke plaats had in mijn opvoeding. Hoewel mijn oma en die
groottantes in koto gekleed gingen, heb ik van mijn moeder dat zij daar
totaal geen behoefte aan had. Het waren wel heel licht getinte dames en
toch was daar niets mis mee. Mijn oma, die heel vroeg overleden is, heeft,
naar mijn moeder vertelde, ook altijd de koto met trots gedragen. Kennis
over en het dragen van een koto heb ik mij pas na mijn vijftigste eigen
gemaakt. Ik ben ervan gaan houden en vind het jammer dat de koto bij
vele van onze mensen niet die waardering krijgt die zij toekomt.
Men voelt zich over het algemeen ‘een ander mens’ met de koto aan, ‘je gaat ook
anders lopen.’ Deze uitspraak brengt ons bij de kotomisi Tante Es, een personage
uit het televisieprogramma Raymann is laat van Jörgen Raymann. In de rol van
bijdehante en nieuwsgierige Surinaamse kotomisi worden aan de gast vaak zeer
directe en soms ronduit hilarische vragen gesteld, vragen die in deze context gesteld
kunnen worden, maar die onder andere omstandigheden waarschijnlijk ongepast
zouden zijn.
Voor het aanschouwen van nieuwe creaties van de kotomode is het niet nodig naar
een exclusieve modeshow te gaan. Een bezoekje aan een groot park of stadsplein
waar de Dag der Vrijheden op 1 juli gevierd wordt of
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een middagje op het Kwakoefestival laten een doorlopende show zien van de nieuwste
Afro-Surinaamse creaties en een keur aan historische en moderne koto's.
Afro-Surinaamse jongeren experimenteren met hun koto. Naast de pangi met
kleurrijke applicaties die strak over de spijkerbroek gedragen wordt, komen de
fantasievol gestrikte hoofddoeken meer en meer in de mode. Deze staan vaak in geen
enkele relatie tot de bekende, stijfgesteven angisa's die via stofpatroon en bindwijze
hun boodschap kenbaar maken. Een jonge Surinaamse vrouw vertelde mij over haar
variatie op de moderne koto:
Op 1 juli of op Surinaamse feestjes als de dress code koto is, draag ik vaak
een koto. Omdat ik de traditionele koto nogal oubollig en heel dikmakend
vind, geef ik er mijn eigen twist aan, mijn eigen Afrikaanse draai. Als
basis heb ik mijn eigen koto, een zogeheten Motyo Koto, die wat moderner
is omdat de rok korter is. Van pangistof maak ik soms een rok met hieraan
vastgemaakt een onderrok en hieroverheen trek ik dan soms weer een
spijkerrokje aan. Op het hoofd heb ik dan een angisa van een andere print
dan mijn rok, maar in tegenstelling tot de traditionele angisa is deze niet
gesteven.
Uit haar verhaal blijkt dat het gebruik van verschillende lagen nog steeds
modebepalend is voor traditionele kleding en dat de pangi een belangrijk en modieus
onderdeel van het geheel vormt.9
De conservatieve kotodraagsters zien met lede ogen toe hoe meer en meer wordt
afgeweken van de vaste regels voor het maken van de originele bigi koto. Oorzaken
van deze veranderende gewoonten kunnen de hoge kosten zijn en de enorme,
stijfgesteven rokken, hoewel deze, ondanks hun omvang, nooit een belemmering
zullen vormen voor het uitvoeren van de koto-dansi. Een bigi koto laten maken, is
een dure aangelegenheid, zodat velen er tegenwoordig voor kiezen er eentje te huren.
Zowel bij ouderen als bij jongeren bestaat weinig animo voor het dragen van de
traditionele bigi koto met koi en kotobere. De dracht wordt weinig flatteus gevonden
en is bovendien zwaar en erg warm.

De koto is business
Op de markt in Paramaribo kan men terecht voor zowel de moderne (halflange) als
de traditionele bigi koto. Sinds enige jaren kan men traditionele koto's, angisa's en
pangi's kopen bij Prodomisi, een winkel gespecialiseerd in Afro-Surinaamse cultuur.
In Nederland kan men voor een angisa, (bigi) koto of pangi onder andere slagen in
de Kotomisishop

9

De pangi is een traditioneel en betekenisvol kledingstuk bij de Marrons. De verschillende
technieken om de pangi te versieren maken van deze doeken ware kunstwerken. In hun boek
De kunst van de Marrons (1999) gaan Sally Price en Richard Price uitgebreid in op de
herkomst en de toekomst van de Marrontextielkunst.
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in Rotterdam. De eigenaresse van deze zaak ziet de koto als cultureel erfgoed en niet
als folklore: ‘Wij geven kennis van deze historische kleding door en wij vinden het
positief dat steeds meer jongeren hiernaartoe komen voor advies. De klanten geven
globaal aan wat zij willen hebben en wij helpen om het idee verder uit te werken en
de koto te maken zoals het hoort.’

De kotomisi anno nu in feesttenue; collectie H.A. Wijngaarde

De traditionele bigi koto in al haar verschijningsvormen bestaat uit verschillende
onderdelen, die in de juiste volgorde en volgens vaste regels aangetrokken worden.
Het is niet ongebruikelijk dat de draagster hiervoor de hulp van een deskundige
kleedster nodig heeft. Voor het aankleden van de kotomisi en het strikken van de
angisa, handelingen die vroeger in de huiselijke kring gebeurden, wordt tegenwoordig
een aardig bedrag betaald. De koto is business.
Vandaag de dag wordt de bigi koto naar een traditioneel model met een speciale
naamgeving gemaakt of volgens een eigen versie met minder hulpmiddelen en zonder
een speciale boodschap). Op de vraag of de traditionele stofpatronen nog een bepaalde
rol spelen, luidde het antwoord dat er tegenwoordig minder of helemaal niet meer
op wordt gelet of de stof een bepaald patroon met een boodschap heeft. Dit in
tegenstelling tot vroeger, toen de patronen wel naar een speciale gebeurtenis verwezen.
Tegenwoordig let men vooral op de kwaliteit van de stof en volgt men meer de
persoonlijke smaak. Deze eigen variaties op de traditionele kleding geven volgens
velen een gevoel van bevrijding, van niet meer gebonden zijn aan regels. De betekenis
van de kleding is nog steeds bekend bij de oudere Creoolse vrouwen, maar de traditie
van het doorgeven van
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boodschappen via koto en angisa verwatert. Ook in Suriname let men er tegenwoordig
bij het maken van een koto minder op of de stof wel een bepaald patroon met een
boodschap heeft. De geborduurde koto en de Janpanesi koto, gemaakt van batikstof,
zijn grotendeels hiervoor in de plaats gekomen.
Hoe ziet de toekomst van de traditionele bigi koto eruit? Volgens sombere
voorspellingen is zij gedoemd te verdwijnen. De dracht is te duur, te warm en te
bewerkelijk in het onderhoud. Een van de respondenten, zelf de trotse bezitster van
verschillende bigi koto's, vermoedt dat de invloed van de moderne tijd de koto, en
met name de originele bigi koto, zeker niet ongemoeid zal laten:
Het moet er allemaal sneller, draagbaarder en vlotter uitzien. Sommige
creaties vind ik wel mooi en ook een verrijking. Maar het blijft jammer
dat mijn achterkleinkinderen de originele bigi koto in het museum zullen
zien.
De moderne kotomisi draagt een korte, rechte rok met een strook bij het middel, die
de kotobere moet voorstellen en een jakje zonder linten. Er worden geen opvullingen
gebruikt en de uitbundig geknoopte hoofddoek heeft plaatsgemaakt voor een kokette,
kleine angisa.
Een kotomisi is niet compleet zonder haar traditionele sieraden. De kettingen,
gemaakt van onder meer bloedkoraal, kornalijn en granaat, zijn tegenwoordig
grotendeels vervangen door gouden sieraden. Behalve de grote armbanden, de
zogenaamde boeien die nog herinneren aan de slavernijperiode, hebben deze sieraden
geen speciale betekenis. In de grote steden in Nederland schieten de gowtu-winkels
als paddenstoelen uit de grond. Speciale Surinaamse en Afrikaanse kettingen en
armbanden zijn ook te koop bij de kraampjes van particulieren tijdens de 1 juliviering,
op het Kwakoefestival en tijdens andere multiculturele evenementen.
Tegenwoordig wordt steeds vaker de voorkeur gegeven aan de African look Met
deze kleding, die goedkoper is en minder gecompliceerd dan de bigi koto, geeft de
draagster haar Afrikaanse roots of haar verbondenheid met West-Afrika aan. Niet
alle respondenten zijn het met deze uitspraak eens. Liesbeth ziet de African look als
een modegril en als iets wat met de tijdgeest te maken heeft. Het voordeel van de
Afrikaanse stijl, zo werd over het algemeen gesteld, is dat die gemakkelijk aan te
trekken is en heel modieus is, ‘maar toch zijn de Surinaamse koto en angisa met te
vervangen door die Afrikaanse mode’.
De vraag naar Afrikaanse stoffen, de zogenaamde African print, is ondertussen
groot. De kleine ondernemer gaat nu inkopen doen in bijvoorbeeld Ghana of
Indonesië; er is daar meer keuze, de stoffen zijn er goedkoper en de arbeidslonen
liggen beduidend lager dan in Suriname of Nederland. De stof van de koto's wordt
daar ter plekke geborduurd.
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Gambiaanse jurk anno 2006; collectie H.A. Wijngaarde
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Vaak wordt ook de complete koto daar gemaakt, zodat de liefhebber een kant-en-klare
koto, geheel naar Surinaams ontwerp maar made in Africa, in Suriname kan kopen,
en sinds kort ook in Nederland. (Overigens: de grootste fabriek van stoffen met
Afrikaanse prints staat in Helmond, Noord-Brabant, en voert het overgrote deel van
haar productie uit naar Afrika.)

De koto op de catwalk
Door middel van kotoshows, verschillende missverkiezingen, zoals de Miss Alidaof de Krioromamaverkiezing, en culturele festiviteiten, hoopt men de jongere generatie
wat meer te kunnen betrekken bij de eigen geschiedenis en bepaalde tradities levend
te houden. Van de deelneemsters aan de Miss Alidaverkiezingen10 wordt bijvoorbeeld
verwacht dat zij goed op de hoogte zijn van de Creoolse cultuur en geschiedenis
(Van der Pijl 2005: 121).
Om de ‘koto met naam’ bij het brede publiek weer onder de aandacht te brengen,
verschenen er tijdens een kotoshow in Torarica negen verschillende thema's op de
catwalk. Het publiek kreeg hier de gelegenheid zijn kennis over verschillende
historische en moderne koto's te testen. Deze op de catwalk verschenen ‘koto's met
naam’, onder andere de Brokobere Koto (zonder koi), Afuskin, Friyari Oso Koto
(feestkoto), Banya Koto en Trow-koto, werden niet alleen getoond, maar ook
uitgelegd. Om te laten zien uit hoeveel onderdelen en lagen een bigi koto is
opgebouwd, werd daarna een Koto-striptease uitgevoerd.
Nieuw is ook de Hij in een Koto-Show, waarbij de kotomisi een taboedoorbrekende
functie heeft. Deze show, in 2005 voor het eerst georganiseerd, werd in 2006 wegens
groot succes herhaald en zal waarschijnlijk een plaats krijgen op de lijst van jaarlijkse
evenementen. De organisatoren van dit evenement hopen via de kotomisi tot nu toe
moeilijk bespreekbare onderwerpen, zoals homofilie en travestie, uit de taboesfeer
te halen.

Tot slot
De groeiende belangstelling voor de kotomisi als cultureel erfgoed heeft met zich
meegebracht dat verspreid over heel Nederland - niet alleen in de grote steden diverse Surinaamse verenigingen en stichtingen zijn opgericht. Belangrijke
doelstellingen van deze organisaties zijn het verzamelen, bewaren, conserveren en
doorgeven van Surinaamse tradities en gebruiken. Op nationale feestdagen zijn er
evenementen waarbij koto's in verschillende stijlen - door jong en oud - worden
gedragen. Bij deze gelegenheden worden odo's (volkswijsheden) die betrekking
hebben op

10

De naam van Alida voor deze missverkiezing is vermoedelijk een ode aan deze slavin, die
op wrede wijze de dood vond. Gezien de periode waarin zij leefde, heeft zij geen koto maar
een pangi gedragen.
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het stofpatroon van de betreffende koto of angisa, voorgedragen en uitgelegd. Een
voorbeeld: de odo van een met bootskettingen bedrukte koto luidde: Mi na boto keti,
no wan sma è fasi mi (Ik ben een bootsketting, niemand maakt mij zomaar vast!).11
De kotomisi moet niet gezien worden als een herinnering aan slavernij,
onderdrukking en de koloniale periode, maar als een continu proces dat begonnen
is na de vrijlating van de slaven in 1863. Hoewel de kotomisi als dagelijkse
verschijning uit het straatbeeld is verdwenen, heeft deze historische Surinaamse
klederdracht met haar Afrikaanse en Europese roots, als feesttenue een comeback
gemaakt en een centrale plaats ingenomen in de Surinaamse samenleving. Deze trend
zet zich thans ook in Nederland voort.
Achter elke koto schuilt wel een familieverhaal. Of het nu Ameksani betreft, de
vrouw met de rol van ceremoniemeester in de Du, die later als leading lady van de
marktvrouwen fungeerde, de figuur van Tante Es uit het televisieprogramma, of een
familielid: elke figuur vormt een schakel in de lange, rijke traditie van de kotomisi.
De kotomisi verdient een eigen ruimte waar zij de naam, de symboliek en de
geschiedenis van haar traditionele, kleurrijke klederdracht kan uitleggen en eigentijdse
aanpassingen en creaties kan laten zien.
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Hilde Neus
Ras of ratio?
Verbod op het huwelijk tussen zwarte mannen en blanke vrouwen
Inleiding
‘Alle inwoonders werden scherpelijck verbooden haer met de negerinnen of veel
meer met de vrije Indianinnen gemeen te maecken en vleeschelijke conversatie met
die te pleegen op verbeurte, die sulx doet, van twee ponden Zuycker.’ Aldus een in
1686 door gouverneur Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck opgesteld plakkaat.
‘De inwoonders’ zijn natuurlijk de in Suriname wonende ‘blanken’ (christenen en
joden) van het mannelijke geslacht. Hun werd dus verboden met Inheemsen en
slavinnen seksueel contact te hebben. Over blanke vrouwen heeft Van Sommelsdijck
het niet. Die bezaten uiteraard een natuurlijke kuisheid. Ondanks herhaalde publicatie
van het plakkaat (1725, 1749 en 1761) hield de geboorte van mulattenkinderen niet
op. Daaruit blijkt dat menig planter er die twee pond suiker wel voor overhad. Het
verbod werd dan ook veelvuldig overtreden.1 Opmerkelijk daarbij is, dat het steeds
ging om relaties tussen witte mannen en zwarte of gekleurde vrouwen. In Oso van
december 1984 heeft A. van Leeuwen onder de titel ‘Het Surinaamse huwelijk’
aandacht geschonken aan de problematiek van het gemengde huwelijk. Verhoudingen
tussen witte mannen en zwarte vrouwen werden gedoogd, in tegenstelling tot die
tussen zwarte mannen en witte vrouwen.
Levende wezens gaan relaties aan om zich voort te planten. Bij mensen geloven
we in een extra dimensie, namelijk een fysieke of psychische aantrekkingskracht
tussen de seksen. Er is geen reden om aan te nemen dat deze wederzijdse attractie
sterker zou zijn in een relatie tussen een witte man en een zwarte vrouw, dan in die
tussen een zwarte man en een witte vrouw. Er is dan ook geen plausibele reden om
te veronderstellen dat het laatste minder voorkwam.
In dit artikel zal ik kijken naar de wettelijke bepalingen in Suriname met betrekking
tot relaties tussen zwarte mannen en witte vrouwen. Verder zal ik bespreken hoe de
overheid reageerde als dit soort relaties bekend werd. Vervolgens vergelijk ik de
situatie in Suriname met die in enkele andere Caraïbische koloniale gebieden en in
het Amerika van vóór de Burgeroorlog. Door deze vergelijkingen zal duidelijk worden
dat de wetten in diverse koloniën verschilden en aan veranderingen onderhevig waren.
Daarbij zal blijken dat behalve racisme ook andere factoren mee-

1

De plakkaten zijn volledig overgenomen in Schiltkamp & De Smidt 1973.
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speelden in de overal aanwezige intolerante houding tegenover relaties tussen zwarte
mannen en witte vrouwen.

C.C.A. Last, Directeur ontvangt slavenkinderen; 1854, Kleurenlitho

Wetgeving in Suriname
Ondanks Van Sommelsdijcks strenge verbod uit 1686 blijkt uit de (eerste)
bevolkingsopgave van 1738 dat er in dat jaar in Suriname al 598 vrije gekleurden
waren. Ongetwijfeld leefden in de kolonie toen ook al de nodige gekleurde slaven.
In 1830 telde Suriname 3947 vrije gekleurden, plus het onbekende contingent
gekleurde slaven (Van Lier 1977: 71). Deze cijfers laten duidelijk zien dat er wel
degelijk ‘vleeschelijk werd geconverseerd’, tussen zwarte of gekleurde vrouwen en
witte mannen weliswaar. In 1784 vaardigde het gouvernement een plakkaat uit waarin
relaties tussen witte mannen en gekleurde vrouwen officieel werden toegestaan,
onder de voorwaarde dat deze geen onrust zouden veroorzaken op de plantage. Pas
in 1817 verdween het verbod op interraciale relaties geheel uit het wetboek.2
In de Surinaamse bronnen zijn slechts enkele seksuele relaties tussen zwarte
mannen en witte vrouwen vastgelegd. In zijn studie Samenleving in een grensgebied
(1971) haalt Van Lier er twee aan. Aan het begin van

2

Volgens Van Lier is dit artikel gepubliceerd in het Gouvernementsblad 1817, nr. 3.
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de achttiende eeuw waren deze twee gevallen voor gouverneur Johan de Gooijer
aanleiding om op 28 januari 1711 het hieronder geciteerde plakkaat uit te vaardigen.
Deze wettelijke bepaling handelde over het verbod op samenleven van blanke vrouwen
met negers:
dat wij tot ons leetweesen ondervonden hebben dat sommige
vrouwspersoonen sig niet hebben ontsien van vleeschelijk gemeenschap
te houden met negers ende dewijl dat saken sijn streckende tot een groot
schandaal voor de geheele colonie: Soo ist dat wij om diergelijke
onnatuurlijke hoererijen en overspellen in toecomende voor te comen,
goedgevonden hebben te ordonneren ende statueren sooals wij ordonneren
en statueren bij desen, dat in gevalle sal werden bevonden dat eenig blank
vrouwspersoon, ongehuwt sijnde, vleeschelijke gemeenschap sal hebben
gehouden met een neger, hetselfve vrouwspersoon strengelijk sal werden
gegeselt ende voor haer leven uyt dese colonie gebannen. Ende in gevalle
eenig getrouwt vrouwspersoon daertoe mogte komen te vervallen, sal
deselve niet alleen strengelijk werden gegeselt, maer ook gebrandmerkt
ende voor haer leven uyt deese colonie gebannen ende sal de neger
daarmede hetselve sal zijn geschiet sonder eenige connivente met de dood
werden gestraft. Ende opdat niemand eenige ignoranti soude kunnen
pretendeeren sal dese alomme werden gepubliceert ende geaffigeert daer
men gewoon is publicatie ende affixie te doen.3
Het geval waarop de gouverneur zijn wetgeving baseerde, betrof de aanvraag tot
echtscheiding van een zekere Barend Roelofs, die meedeelde dat ‘syne huysvrou
Maria Keijser met een neger vleeschelijk had geconverseert, ende daardoor beswangert
synde voor eenige maanden was verlost van een Mulatte meysie’. Bij de deliberaties
over deze zaak werd een precedent aangehaald: al eerder was Judith de Castre na
samenzijn met een zwarte man zwanger geraakt. Inmiddels was deze vrouw getrouwd
met een zekere Jean Milton. De Raden besloten ‘dat zij nochre ook haar moeder.
Ofte ijemand anders wie het ook soude mogen weesen haar mulatte kind noyt aan
Paramaribo sullen hebben te brengen of doen brengen, op poene van arbitraire
straffen’ (Van Lier 1977: 55).4
Het opmerkelijke is dat er in 1719 intussen al heel wat mulattenkinderen geboren
waren, maar blijkbaar allemaal uit betrekkingen tussen zwarte moeders en blanke
vaders. Hoe de mensen in Paramaribo aan dit kind konden zien dat het een witte
moeder had, blijft de vraag. Deze aanzegging maakt echter wel duidelijk dat de Raden
binnen de kleine Suri-

3
4

Dit is de tekst van plakkaat 240, opgenomen in Schiltkamp & De Smidt (1973: 277)
Helaas zijn de documenten die Van Lier (1977: 55) aanhaalt en die zich in het Nationaal
Archief te Den Haag bevinden, niet ter inzage vanwege hun slechte staat. (Eventuele) nadere
gegevens over deze twee zaken ontbreken dus.
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naamse gemeenschap ervoor zorgden dat vrouwen die het waagden een oogje op
zwarte mannen te werpen sociaal volledig geïsoleerd werden. Noch de strafmaat,
noch de sociale isolatie konden Ganna's lusten bedwingen. Ganna, de dochter van
Levy Hartogh, werd betrapt tijdens seksueel verkeer met ‘Jantje den Indiaan’, een
slaaf van Jacob Aron Polack. Jantje werd voor zijn daad opgehangen en Ganna werd
na geseling uit de kolonie verbannen (Lenders 1996: 66).5 Lenders doet de suggestie
(die ook door anderen is geopperd) dat veel interraciale relaties niet op liefde
gebaseerd zouden zijn, omdat de zwarte of gekleurde vrouw er meestal in
sociaaleconomisch opzicht op vooruitging. Hierbij kan men denken aan verbetering
van de financiële positie of de geboorte van lichtergekleurde kinderen, die de kans
op eventuele manumissie vergrootten. Een tweede argument voor de ongelijkheid
binnen deze relaties is dat de man te allen tijde de verhouding kon verbreken zonder
dat de vrouw rechten kon doen gelden op de verbintenis. De man had dus een groot
machtsoverwicht. Dit lijkt veel minder (of niet) van toepassing op relaties tussen
zwarte mannen en witte vrouwen.
Dat over deze regels in de kolonie ook andere gedachten bestonden, blijkt
bijvoorbeeld uit de opstelling van dominee Kals. Deze clericus, bij de autoriteiten
bekendstaande als een ‘hinderlijk’ man, kwam in 1731 in Suriname aan. Hij stond
een vreedzaam en gelijkgerechtigd samenleven tussen blanken en gekleurden voor
en trok fel van leer tegen de praktijken van hoererij en echtbreuk. Kals was van
mening dat de losse verbintenissen in Suriname tussen blanke mannen en hun zwarte
‘huishoudsters’ moesten worden geëffectueerd door een officieel huwelijk.
Opmerkelijk genoeg maakte hij daarbij geen onderscheid tussen de vrouwelijke of
de mannelijke partij: ‘gelyk waren haare dochters ten Huwelijk ende hunne Soonen
tot Swaagers geven, en gy 't selve, om het land met regt onder u te kunnen deelen’
(Lichtveld & Voorhoeve 1980: 138). We weten dat deze suggestie nooit is
overgenomen, integendeel. Het gouvernement ging zelfs zover om de lastige dominee
na twee jaar uit de kolonie te verbannen. Al was het een enkeling, er werd in Suriname
dus wel degelijk tegen de wetgevingen met betrekking tot gemengde relaties geageerd.
In de praktijk was een gewettigde liefdesrelatie tussen een zwarte man en een witte
vrouw ondenkbaar. In 1776 voerde men zelfs als grootste bezwaar tegen het huwelijk
van de negerin Elisabeth Samson met een blanke man aan dat dit voorbeeld óók tot
huwelijken tussen blanke vrouwen en zwarte mannen zou kunnen leiden. Een gevolg
dat de Raden voor ‘natuurlijk incestueus’ hielden (Van Lier 1977: 49).6

5
6

Deze zaak is terug te vinden in het Nationaal Archief. SvS 258 brieven en papieren van
Suriname, 2 januari 1731.
Voor meer gegevens over de perikelen rond deze kwestie zie de studie van Cynthia McLeod
over Elisabeth Samson (1994).
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Lammens, rechter in Suriname, tekende in 1822 op dat gemengde huwelijken een
grote uitzondering bleven: ‘het is zo weijnig in gebruik dat er slegts een voorbeeld
van voorhanden is.’ Zelf trouwde hij in 1827 met de gekleurde Carolina Schouten
en gaf daarbij aan: ‘Huwelijken tusschen blanke mans en kleurlingen ziet men
zeldzaam, van kleurlingen mans met blanke vrouwen, in het geheel niet.’ Toch
suggereerde de rechter dat de laatste scandaleuze relaties in het geheim wel
voorkwamen:
Indien eene kleurling vrouw zich met een neger inlaat, wordt dit haar tot
schande gerekent: - het denkbeeld, dat de man veredelt: - dat de vrouw
door de betrekking, tot iemand van minderen rang, haar zelf vernedert,
heeft ook in de kolonie plaats: - gebeurt het, dat een blanke vrouw, op die
wijze, zich zelf vernedert had, wordt daarvan een diep geheijm gemaakt
(Lammens 1982: 102).

Schromelijk tekort aan vrouwen
In 1830 woonden in Paramaribo 766 blanke mannen en 545 blanke vrouwen. In de
districten was dit 500 tegen 37. In totaal was er in het gehele land dus een overschot
aan 684 blanke mannen. Grof gesteld waren er tien witte mannen op één witte vrouw.
In de periode daarvoor zullen deze cijfers waarschijnlijk nog meer uit elkaar hebben
gelegen; de kolonie was niet bepaald een gebied dat vrouwen - zeker ongehuwde aantrok. In Nederlands-Indië is hierop beleid gevoerd: daar spoorde de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) aanvankelijk vrouwen aan om te emigreren,
weliswaar op kleine schaal. Al in 1622 werden zes arme huwbare jonge vrouwen
verscheept, die verplicht waren in ieder geval vijf jaar op locatie te blijven.
Uiteindelijk zag de VOC toch verder af van deze onderneming: de transportkosten
waren te hoog, de vrouwen waren meer gehecht aan Nederland en zij zouden de
permanente vestiging van mannen inperken. Ook was de VOC bang dat vrouwen
met hun ondernemingslust het handelsmonopolie van de compagnie zouden bedreigen.
Als laatste argument werd aangevoerd dat de blanke kinderen niet tegen het klimaat
zouden kunnen (Stoler 2002: 47).
In Suriname is nooit een actief invoerbeleid voor witte vrouwen gevoerd. De
ongelijke ratio tussen blanke mannen en blanke vrouwen had er tot gevolg dat blanke
meisjes jong huwden en weduwen al snel een nieuwe echtgenoot kozen; er stonden
namelijk heel wat huwelijkskandidaten op hun beurt te wachten. Als voorbeeld kan
hier Susanna du Plessis worden aangehaald. Zij trouwde voordat zij vijftien jaar oud
was en hertrouwde als weduwe met een veel jongere man, gekozen uit een groot
aantal huwelijkskandidaten (Neus 2003: 56, 66).
Het is van belang te constateren dat in Suriname veel blanke mannen zonder blanke
partner door het leven moesten. Dit gegeven drukte een zwaar stempel op de
maatschappelijke orde en leidde tot veel gemengde
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relaties en mulattenkinderen. Van witte mannen en gekleurde vrouwen, wel te
verstaan.

Fictieve Liefde
In de praktijk was een seksuele verbintenis, laat staan een huwelijk tussen een zwarte
man en een witte vrouw, onmogelijk in Suriname. Wel werd erover gefantaseerd. Er
bestonden namelijk zeker wel afwijkende ideeën op dit vlak. Een voorbeeld hiervan
is vastgelegd in proza. Rond 1770 verscheen in Utrecht bij S. de Waal de opmerkelijke
roman Geschiedenis van een neger, zijn reize met de heer N... van Surinamen naar
Holland [...].7 Deze roman onderstreept op heldere wijze de verlichtingsideeën.
Thomas krijgt zijn vrijheid, de planter N. ziet hem binnen de context der Nederlanden
als broeder en door zijn huwelijk met Agnes is hij als gelijke geaccepteerd. Let wel:
in Amsterdam, in de Nederlanden (waar geen slavernij heerste). Of dit boek ook zijn
weg naar Suriname heeft gevonden en daar is gelezen, heb ik niet bevestigd gezien.8
De slavenmaatschappij daar was nog niet aan de verlichting toe.
De hugenoot N. reist met zijn vrouw, dochter Agnes en de begaafde neger Thomas
van Suriname naar Amsterdam. Onderweg bezoeken ze een utopische staat op een
eiland. Aangekomen in Amsterdam, trouwt de dochter met de inmiddels bekeerde
Thomas. De auteur levert commentaar op het huwelijk:
Het quam de Wereld wonderlijk voor dat een man die onder een van de
fatzoenlijke lieden kon gerekent worden, zyn Dogter liet trouwen met een
Neger, die voor dezen zyn slaaf was geweest; maar de heer N... redeneerde
daar anders by zig zelven over, die wel wetende dat alle menschen een en
dezelve oorspronk hebbende, de geboorte of de uiterlijke omstandigheden
daar geen verandering in konden brengen; maar de goede hoedanigheden
die iemand van natuur bezat, hem eer boven zyn evenmensch verheffen
(Paasman 1984: 145, 242).
Dat het acceptatieproces van de schoonzoon geheel vlekkeloos verliep, mag hieruit
overigens niet worden geconcludeerd. De heer N. ‘hield Thomas meer voor gezelschap
en voor zyn vriend, als wel voor zijn dienaar bij zich; en gaf hem derhalve de vrijheid
van te gaan waar hy wilde.’ Toch probeert N. zijn dochter deze verliefdheid uit het
hoofd te praten: ‘Een Neger van een Blanke juffer bemind! Wie zou dit kunnen
geloven? Thomas is daar by een Persoon die behoeftig is; het geen hy bezit, heeft

7
8

Een exemplaar van deze roman bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, afdeling
Bijzondere Collecties (Z. Oct. 3589).
Deze roman komt niet voor op de lijst van 76 in Suriname verkrijgbare boeken volgens een
in 1788 in De Surinaamsche nieuwsvertelder verschenen advertentie. Zie Van Kempen 2003:
263.
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hy van my, en ik heb hem van de slaverny vrygemaakt.’ De vader biedt Agnes op
een gegeven moment zelfs een andere partner aan. Zij persisteert echter en geeft pa
een koekje van eigen deeg: ‘Het is Thomas [...] die ik om zijn deugden bemin. Ik
wil een man hebben die liefde voor de waarheid en Deugd heeft, daar by eenvoudig
en oprecht.’ Dit zijn juist de waarden die Agnes zelf van haar ouders heeft
meegekregen. ‘Wat zyn zwartheid aangaat Vader, zeide Agnes; ik bemin hem niet
om zyn couleur; maar om zyn Deugd.’
Na zich ervan te hebben overtuigd dat de liefde wederzijds is, geven de ouders
van Agnes toestemming voor het huwelijk, dat met vele vrienden wordt gevierd.
Enkele gasten verwachten er niet veel goeds van. Zij krijgen ongelijk: ‘Haar Huwelijk
wierd met eenige kinderen gezegend.’

Vroege vermenging beschreven
In een aantal vroege reisbeschrijvingen, maar ook in romans, uitten auteurs hun
bezorgdheid over de eerste contacten tussen de Europeanen en de lokale bevolking
door middel van seksuele relaties tussen een mannelijke veroveraar en een vrouwelijk
lid van het Inheemse volk. Dit had politieke maar ook sociale aandacht en is
opgetekend in annalen zowel als in fictieve verslaglegging.
Als voorbeeld denken we aan Malinche in Mexico. Haar wordt nog steeds verweten
dat zij haar volk in 1518 verraden heeft aan de Spanjaard Hernán Corrés, met wie
zij een kind kreeg, de eerste spreekwoordelijke mulat. De Zuid-Afrikaanse Krotoa
is een ander bekend voorbeeld. Dit jonge Inheemse meisje fungeerde als vertaalster
voor Jan van Riebeek, die zich in 1660 met een groep kolonisten aan Kaap de Goede
Hoop vestigde. Later trouwde zij met diens chirurgijn en baarde hem een dochter.
Ook in Suriname wordt gesuggereerd dat gouverneur Cornelis van Aerssen van
Sommelsdijck een relatie had met de dochter van een Inheems opperhoofd. Aangezien
hij het was die het eerste plantagereglement in 1686 optekende, kan men zich afvragen
of dit geen roddelverhaal is.
Raciale hybride ligt aan de basis van de culturen en literaturen van gekoloniseerde
gebieden, waaronder de Nieuwe Wereld. Uit vergelijkende studies van literaturen
blijkt wel dat deze eerste ontmoeting ook een belangrijk motief is, naast een gedeelde
geschiedenis van slavernij, racisme, kolonialisme, raciale en culturele vermenging
(Rosenthal 2004: 8). Het valt op dat het hier steeds witte man-gekleurde vrouwrelaties
betreft. De Geschiedenis van een neger... is in deze context dan ook een uitzonderlijk
boek. Het laat zien dat een relatie tussen een gekleurde man en een blanke vrouw
pas buiten de kolonie - wellicht pas binnen een utopie - mogelijk was.

De situatie in andere koloniën
Tot dusver is voornamelijk de situatie in Suriname weergegeven. De geboorte van
gekleurde kinderen was een feit, ook (hoewel zeer zeldzaam)
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uit relaties tussen witte vrouwen en zwarte mannen. Anders was de aanscherping
van de Surinaamse wetgeving in 1711 niet nodig geweest. Hoefte (1996: 103) geeft
aan dat als de weinige blanke vrouwen in de kolonie gekleurde kinderen baarden,
dit de kans op reproductie van blanken zou verminderen. Volgens haar was dit de
reden waarom Europese mogendheden deze relaties streng verboden.
Stedman schreef in zijn befaamde Narrative of a five years expedition against the
revolted negroes of Suriname (1796) dat alle vrouwen in Suriname gehuwd waren
met blanke mannen:
als het ooit bekend zou worden dat een Europese vrouw gemeenschap zou
hebben met een slaaf van welke hoedanigheid dan ook, de eerste tot
schande zou zijn en de laatste zijn leven zou verliezen. Zo zijn de
despotische wetten over het zwakkere geslacht, in ‘Dutch Guiana’ als wel
niet in de gehele wereld (Price & Price 1988: 242).
Stedman ging ervan uit dat de situatie in andere koloniën niet afweek. Uit onderzoek
blijkt dat zijn aanname wellicht klopte voor de periode dat hij in Suriname verkeerde
(1772-1775), maar dat de situatie in voorgaande jaren wel degelijk anders was
geweest.
De wertelijke bepalingen in andere gekoloniseerde slavenmaatschappijen waren
in de zeventiende eeuw van diverse inhoud. In Engelse koloniën als Barbados en
Jamaica werden aanvankelijk blanke vrouwen aangevoerd als indentured labourers,
contractarbeidsters die vrijwillig werden gerekruteerd, meestal voor drie, soms voor
vijf jaar. Velen werd overigens weinig keuze gelaten. De staat verkocht veroordeelden,
zwervers en politieke opponenten of religieus vervolgden en dwong hen te emigreren.
In 1656 zou Oliver Cromwell zelfs troepen door de achterbuurten van Londen hebben
gestuurd om de straten schoon te vegen van ‘vrouwen van het losse leven’ en er
ongeveer 1200 naar Barbados hebben verscheept (Shepherd 1999: 28). Ook liet hij
in datzelfde jaar zo'n duizend Ierse meisjes naar Jamaica sturen (Williams 1970:
101).
Deze praktijken werden uitgevoerd omdat de aankoop van slaven in die dagen
relatief duur was en de Inheemse bevolking fysiek ongeschikt was bevonden voor
de zware landbouwactiviteiten. Toch bleven de ratio's heel verschillend; op Jamaica
was het aandeel witte vrouwen aan de witte populatie tot 1780 nooit meer dan 40
procent, terwijl er op Barbados in 1715 al méér witte vrouwen dan mannen waren.
Deze trend is zo gebleven (Shepherd 1999: 21).
Er zijn voldoende signalen dat het leven van deze dwangarbeidsters weinig
verschilde van dat van de plantageslaven. De vrouwen pasten zich aan de
omstandigheden aan, zoals de grovere moraal en lage status van hun omgeving. Op
Barbados bestond een duidelijke verdeling binnen de groep van blanke vrouwen,
namelijk de elitedames - de plantersvrouwen
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- en daartegenover de indentured labourers. Rijke planters waren niet in de laatsten
geïnteresseerd als potentiële huwelijkskandidaat. Huwelijken of seksuele relaties
tussen blanke contractarbeiders werden bovendien beperkt door wetten die bepaalden
dat de plantage-eigenaar onder wie ze werkten toestemming moest verlenen. Het
krijgen van kinderen werd bestraft met een halfjaar langer gedwongen arbeid.
Indentured labourers werden tewerkgesteld binnen de wereld van de plantage,
openbare werken of de urbane civiele sector. Op deze laagste trappen van de sociale
ladder kwamen ze als vanzelfsprekend veel in contact met de slavenpopulatie. Het
is dus niet verwonderlijk dat er sociale, seksuele en zelfs familiebanden werden
aangeknoopt. Het bewijs voor deze seksuele relaties is in de annalen terechtgekomen.
Vooral de historici Hillary Beckles en Verene Shepherd, beiden verbonden aan
de University of the West Indies, hebben onderzoek gedaan naar de vroege
geschiedenis van de kolonie Barbados. In de parochie van Sint Michael is bijvoorbeeld
op 4 december 1685 een huwelijk geregistreerd tussen Peter Perkins, een neger, en
Jane Long, een blanke vrouw (Beckles 1999: 68). Verder blijkt uit een in 1715
gehouden volkstelling in de parochie Sint Philip dat er dertien kinderen geboren
waren uit blanke moeders en zwarte of gekleurde vaders. Volgens Beckles ging het
in de beginjaren van de totstandkoming van de slavenmaatschappij niet zozeer om
sociale ideologieën (zoals racisme). De vermelding in de volkstelling is volgens hem
van belang, niet zozeer om hun specifieke ras aan te duiden, als wel hun ‘status van
vrije’ (Beckles 1995: 132).

Verscherping van de bepalingen
Aan het begin van de achttiende eeuw is er sprake van een duidelijke kentering in
de positie van deze arme vrouwen op Barbados. Aangezien er geen blanke arbeidsters
meer werden aangevoerd, ontstond een tekort aan huwbare blanke vrouwen (zoals
reeds het geval was in Suriname). Toen bleek dat de koloniale missie in gevaar kwam
omdat de blanke gemeenschap zichzelf niet meer op natuurlijke wijze kon
reproduceren, deed zich ook een belangrijke verandering voor in de ideologische en
sociale representatie van witte vrouwen. Gebleken was dat slavinnen een wezenlijke
bijdrage vormden aan de vergroting van de slavenpopulatie. Daardoor werden zij als
een winstgevender investering beschouwd. Dit had als vanzelfsprekend gevolg dat
op den duur naar verhouding meer vrouwelijke slaven werden geïmporteerd, al bleven
mannen altijd in de meerderheid.
Blanke vrouwen werden voorraan gekenmerkt als te delicaat voor het zware werk.
Vervolgens werd beweerd dat ze ook bang waren voor de zwarte sekse, op grond
van hun hoogstaande moraal en puurheid. Dit werd wel geweten aan de angst voor
de hyperseksualiteit van de neger (Van Lier 1977: 55). Dat het heel normaal werd
gevonden dat plantersvrouwen tijdens veilingen de genitaliën van mannelijke slaven
inspecteer-
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den, had niets met deze moraal te maken, maar eerder met economische overwegingen.
Per slot van rekening moesten ze de beste, sterkste en meest viriele slaaf selecteren.
Daarnaast werden blanke vrouwen binnen de beeldvorming volledig ontdaan van
enige seksuele begeerte en passie. Ook de armen onder hen werden ongeschikt geacht
voor het zware veldwerk op de plantage; zij kregen steeds meer posities binnen het
huishouden en stegen zo op de sociale ladder. De blanke vrouwen werden vervolgens
exclusief bestemd als huwelijkskandidaat voor de blanke planters. Hun werd bij wet
verboden relaties met zwarte mannen aan te knopen.
Al naargelang de slavenmaatschappij evolueerde, werd de rol van ras en gender
steeds belangrijker voor de sociale controlemiddelen die werden opgelegd vanuit de
blanke mannelijke elite. Anders geformuleerd: de huwelijkswetten veranderden
naarmate de gemeenschap meer en meer raciaal geordend en raciaal divers werd
(Stoler 2006: 30). De nieuwe wetten bepaalden dat bij de ontdekking van een seksuele
verhouding met een blanke vrouw, zwarte mannen gestraft konden worden met
castratie, verminking of zelfs executie. Ondanks de nieuw uitgevaardigde wetten in
de Engelse koloniën speelden deze zaken nog wel. In 1739 spande een zekere Manning
op Jamaica een scheidingszaak aan tegen zijn vrouw, Elizabeth Moore-Manning. Zij
werd ervan beschuldigd diverse seksuele relaties te onderhouden, ook met zwarte
mannen op de plantage. De bewijzen, aangevoerd door een aantal getuigen, wezen
erop dat mevrouw Manning een nymfomane was (Shepherd 1999: 22). Deze zaak
groeide uit tot een ware soapopera waarin ieder zijn zegje wilde doen.
Ook op de Franse Antillen voerde het gouvernement vanaf het begin van de
kolonisatie (bijvoorbeeld rond 1625 op Saint Cristophe) witte vrouwen in als
engagées, vergelijkbaar met de indentured servants op de Engelse eilanden. Deze
vrouwen hoefden hun werkcontract niet uit te dienen vanaf het moment dat ze zich
verloofden. Vaak kocht een kolonist het contract van een vrouw af om met haar te
kunnen trouwen (Moitt 2001: 11). De auteur geeft aan dat deze engagées, meestal
jonge meisjes uit het armenhuis, relaties aangingen en trouwden met zowel blanke
als - minder frequent voorkomend - zwarte mannen.

Ante bellum Amerika
Aan het einde van de negentiende eeuw werden in de Verenigde Staten op grote
schaal negers gelyncht vanwege veronderstelde betrekkingen met blanke vrouwen.
Mede onder invloed van de beeldvorming over de vroegere en huidige situatie in de
Verenigde Staten, veronderstellen we dat relaties tussen zwarte mannen en witte
vrouwen uit den boze waren, zeker in de koloniën in het Amerika van voor de
Revolutie (1775-1783). Maar niets blijkt minder waar voor het Ante Bellum. In de
zeventiende eeuw woonde bijvoorbeeld in Northampton County een kleine enclave
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van met witte vrouwen getrouwde vrije zwarte Afrikanen (Brown 1996: 195). Martha
Hodes heeft uit de archieven een groot aantal van deze relaties kunnen destilleren
en vastgelegd in haar studie White women, black men; Illicit sex in the
nineteenth-century South (1997). Diverse andere wetenschappers onderzochten deze
materie.9
In verschillende staten werden officiële huwelijken gesloten, soms aangestuurd
door de slaveneigenaars zelf. Zo is er een geval bekend van ene Lord Baltimore, die
zijn werkneemster Irish Nell uithuwelijkte aan de slaaf Butler om slavenkinderen te
produceren. Hun nakomelingen spanden een rechtszaak aan, die echter werd
afgewezen op grond van het feit dat Nell een slavin zou zijn geweest. In 1787 diende
Mary Butler een petitie in die zij wel won, omdat haar overgrootmoeder weliswaar
slavin geweest was, maar ze was ook blank (Woodson 2000: 45). Het huwelijk van
Nell en Butler zou waarschijnlijk in de vergetelheid zijn geraakt als hun nakomelingen
niet voor hun - wetmatige - vrijheid hadden gevochten en de processtukken daarom
waren opgetekend.
Elke Amerikaanse staat had een andere wetgeving, die min of meer werd bijgesteld
naarmate de dreiging van te veel ongereguleerde geboorten van mulattenkinderen
groeide (Bardaglio 1999: 131). In de Verenigde Staten staat dit verschijnsel te boek
als miscegenation. Dit woord is te traceren naar de Latijnse oorsprong van miscere,
ofwel vermengen, en genus, dat ras betekent. Aldus ontstaat rasvermenging; in de
praktijk gebracht door seksuele betrekkingen tussen blank en zwart. In de Verenigde
Staten is deze term in 1864 voor het eerst vastgelegd als titel van een pamflet bedoeld
om raciale haat aan te wakkeren: Miscegenation; The theory of the blending of the
races applied to the American white man and negro. Dit anoniem uitgegeven pamflet,
later toegeschreven aan D. Croly, beargumenteerde dat interraciale seks fysieke
vrijheid zou verschaffen aan zwarten en seksuele vrijheid aan beide rassen. En wel
specifiek aan blanke vrouwen, die daardoor een uitlaatklep voor hun geheime passie
voor zwarte mannen zouden hebben (Saks 2000: 64). Natuurlijk is ‘miscegenation’
een objectieve term, die echter door de reacties op gemengde relaties binnen de
wetgeving en de literatuur een zeer negatieve connotatie heeft gekregen.
Volgens Bardaglio (1999) waren de vroege wetten er vooral op gericht het seksuele
gedrag van blanke vrouwen in te perken. In 1664 wilde de wet in Maryland ‘zulke
schandalige verbintenissen ontmoedigen omdat diverse vrij geboren Engelse vrouwen
hun conditie vergaten en tot schaamte van de natie met negerslaven trouwden’. De
wetgevers bepaalden als strafmaat dat de vrouw in kwestie de eigenaar van haar
echtgenoot moest dienen tot de slaaf stierf. In de staat Virginia werd in

9

Zie bijvoorbeeld de studies van Clinton & Gillespie 1997, Kaup & Rosenthal 2002, Lemire
2002, Sobel 1987 en Weiner 1998.
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1662 de eersre wet met betrekking tot rassenvermenging afgekondigd. Op vleselijke
gemeenschap tussen blank en zwart stond tweemaal de straf die was bepaald voor
onwettige gemeenschap tussen twee mensen van gelijk ras. Maar veel belangrijker
was de bepaling dat eventuele kinderen, geboren uit een dergelijke onwettige
verbintenis, de wettelijke staat van de moeder zouden volgen, in plaats van die van
de vader (partus sequitur ventrem in plaats van partus sequitur patrem). Aldus week
men af van de wetgeving in Engeland. De blanke rechtsmakers verzekerden zich er
op deze manier van dat hun eigen gekleurde nakomelingen voortaan bij de
slavenpopulatie geteld zouden worden. Ruim 300 jaar na deze eerste wet op
vermenging van de rassen werd in 1967 in Virginia de wet op miscegenation
onconstitutioneel verklaard en afgeschaft (Bardaglio 1999: 114, 138).

Vervolg in Suriname
Rond dit beladen onderwerp bleef het lange tijd stil in Suriname, tot 1886. Maria
Lenders maakt gewag van een huwelijk dat toen in Paramaribo veel opschudding
veroorzaakte. In Duitsland was Adolf Hongerbron, de zwarte pleegzoon van het
Duitse zendelingenechtpaar Jensen, getrouwd met Suzanna Sessing, een nicht van
zuster Jensen. Ook in Duitsland was er veel weerstand tegen deze verbintenis. Broeder
Kersten schreef:
De mensen hier begrijpen immers niet dat een Europese uit edele motieven
met een neger kan trouwen; zij denken dadelijk aan de laagste
beweegredenen alsof het om geld gaat of dat het een ziekelijke neiging is
om een man te krijgen. Dat een Hernnhutter zuster zoiets kan doen komt
als een smet op al onze zusters neer (Lenders 1996: 352).
De menigte die het paar bij aankomst in Suriname opwachtte, joelde hen uit. Gezien
de reacties binnen de Surinaamse gemeenschap was dit een gebeurtenis die zeker als
heel bijzonder werd ervaren. Na een periode van geroddel ging men over tot de orde
van de dag en werd het relatief stil rondom het paar.
In ‘De vier hoekpunten van het creoliseringproces’ erkent de Curaçaose auteur
Frank Martinus Arion dat dit soort relaties er nog steeds bekaaid afkomen. Het taboe
op openlijke seksuele toenadering van een zwarte man naar een blanke vrouw is niet
opgeheven (Martinus Arion 2004: 439). En gevallen waarin blanke vrouwen het
opnemen voor zwarte mannen of toenadering tot hen zoeken, het lijkt alsof die alleen
in de literatuur voorkomen. Volgens Martinus Arion is er tussen het verschijnen van
Oroonoko, or the royal slave van Aphra Behn (1699) en De stille plantage van Albert
Helman uit 1931 maar bitter weinig veranderd. Helman herschrijft de roman tot De
laaiende stilte (1953) en pas hier durft Agnes een liefdesband aan te gaan met de
slaaf Isidore.
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Link: Adolf Pietje Hongerbron wiens huwelijk met Suzanne Sessing veel opschudding veroorzaakte;
ABUH: Suriname
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Een overzicht
De situatie in Suriname was - zoals we zagen - als volgt: seksuele relaties tussen
witte mannen en zwarte of gekleurde vrouwen werden getolereerd, relaties tussen
witte vrouwen en zwarte mannen waren uit den boze. Op de Britse en Franse eilanden
was dit niet het geval. Ook in de Amerikaanse koloniën werden deze relaties
aanvankelijk niet in alle staten verboden.
Blanke vrouwen speelden een marginale rol in de slaveneconomie. Zwarte en
gekleurde vrouwen waren in economisch opzicht veel belangrijker, omdat zij door
het baren van slavenkinderen bijdroegen aan de continuïteit van het slavernijsysteem.
Witte vrouwen werkten niet op de plantages. Hun rol was beperkt tot die van moeder.
De enige mogelijkheid om blank patriarchaat te koppelen aan zwarte slavernij zonder
grote wettelijke tegenstrijdigheden te creëren, was het aantal geboorten van gekleurde
kinderen uit witte moeders strikt in te perken. Dit was precies de reden waarom de
seksuele vrijheid van wirte vrouwen werd ingekapseld en de seksuele exploitatie van
zwarte vrouwen als een ‘normaal’ verschijnsel werd gepropageerd.
Gewoonlijk wordt binnen de historiografie aangenomen dat blanke mannen de
blanke vrouwen afschermden van zwarte mannen om hen te beschermen als symbool
van morele schoonheid en ideale huishoudelijkheid. De afhankelijke positie van de
vrouw in de westerse cultuur ten opzichte van de man deed het bijzonder pijnlijk
schijnen om haar afhankelijk te zien van een lid van een ‘minderwaardige’ groep.
Deze beeldvorming is de onderliggende oorzaak van stereotiepe afschilderingen van
het pure leven van de witte vrouw en de houding van blanke mannen in de
ontwikkeling van de patriarchale ideologie. Hier ging het echter niet om het ras. Veel
meer ging het erom de ratio, de grootte van de vrije, gekleurde groep in de
samenleving te beperken. Blanke vrouwen zouden anders een gemakkelijke weg
naar vrijheid vormen voor het nageslacht van de slaven.
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Alida Neslo
Cultuur in Suriname
De jeugd en het juk van de traditie
Essay
Een Surinamer is (nog) geen Joe Dalton - de man van de ideeën die alle uitdagingen
aangaat uit de bekende strip Lucky Luke - maar eerder Averell Dalton, de man die
alles eet wat los- en vastzit, en liefst ook wat wil meenemen voor onderweg. Averell
is vaak aandoenlijk als hij zich oprecht kwaad maakt omdat hij iets niet begrijpt, en
niemand de tijd blijkt te hebben om het hem achteraf nog eens haarfijn uit te leggen.
Suriname is rond de vakantiemaanden in de ban van missverkiezingen. Het doet
mij een beetje denken aan het Vlaanderen van de jaren zeventig, toen er bij elk
wapenfeit een ‘koningin’ - nooit een koning - werd gekozen: Eierkoningin,
Druivenkoningin enzovoort. In Suriname heten ze Misi Sery, Misi Keti Koti, Miss
Surinam, Miss Prisiri gi Masra, Miss Whatever! Miss-zijn wordt echt als een kunst
beschouwd.
Aangezien ik altijd nieuwsgierig ben naar wat vrouwen uitspoken, zeker op het
gebied van de kunsten, heb ik de moeite genomen om naar een aantal van deze shows
(!) te gaan kijken. En kritisch te kijken, profiterend van het feit dat ik nog niet zo
lang geleden - vanuit een niet-aflatend optimisme - teruggekeerd ben naar mijn land
van herkomst, zoals dat zo mooi heet. Wie met de hond slaapt, krijgt zijn vlooien;
misschien lukt het mij na enige jaren niet meer om contrasten zo scherp te zien.
Zoals bij alle missverkiezingen ter wereld speelt uiterlijke verschijning een grote
rol. Daar is niks op tegen, maar het wordt wel steevast ontkend. Bij geen enkele show
kwam er een corpulente dame van een zekere leeftijd gehuld in overall langs... Tsja.
Waar ik mij veel meer zorgen over maak, is dat ik tijdens deze shows steeds weer
stuitte op een gedrag dat exemplarisch is voor de manier waarop men over het
algemeen met jeugdigen omgaat. De jeugd moet ‘luisteren’, dat is een
quasivanzelfsprekend gegeven. Niemand die daartegen in de contramine gaat.
Opvallend is dat ook het jargon waarmee men de criteria en prestaties van jongeren
beschrijft ronduit betuttelend en voorbijgestreefd is. Een greep uit een aantal in de
pers verschenen commentaren maakt deze bewering duidelijk:
‘De vier uur durende show nam meteen vaart toen de jonge deelnemers
het podium opkwamen in hun poppige jurkjes [...].’
‘Aan het eind zorgden de kleine tantes voor veel hilariteit.’
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‘De winnares gaat haar kunsten vertonen tijdens het Misi Kwakoe Festival.’
‘Vier deelnemers onder de zes jaar dongen niet mee naar de titel maar
waren bedoeld als attractie.’
‘Dit is echt geen mooie-meiden-contest. Intelligentie en een enorm
doorzettingsvermogen zijn erg belangrijk om een miss te zijn. Er zijn
keiharde trainingssessies van choreografie, looptechniek, presentatie [...].’
‘Dertien pikin misies kregen vijf maanden training op school in prodowaka,
koto-boskopoe, speech [...].’
Een odo die men een tienjarig (!) meisje in de mond legt:
‘Yu na hey bergi, den kan waka tap'yu fu ala sey, ma te den spiti na yu
tapu, yu e spit' baka gi den.’ [Spreekwoord: Je bent een hoge berg, ze
kunnen je van alle zijden bestijgen, maar als ze op je spuwen, dan spuw
je op hen. - red.]
En ten slotte een fragment uit een radio-interview:
‘Mevrouw was actief bij de partij van jongs af aan in navolging van haar
vader, hielp mee met verkiezingen en vergaderingen voorbereiden, mensen
mobiliseren, onder andere op de letterlijk geruchtmakende begrafenis van
de legendarische Pa Lem, die uitliep op een machtig volksprotest tegen
de heersende dictatuur en intimidatie. Dat waren nog eens tijden! En nu,
wat doet ze nu, wil de verslaggever weten. Trots zegt ze: “Nu ben ik de
Miss Keti Kori-verkiezingen aan het voorbereiden.”’
Het is duidelijk dat meiden en meisjes al heel jong met het juk ‘prodo en parade’
worden omhangen, met alle gevolgen van dien als je - o ramp - niet aan de criteria
voldoet. Bovendien wordt er een schijn van een intellectuele norm opgehouden. Maar
het is ook niet meer dan dat: ‘een schijn van’. Dit wordt duidelijk als men de foto's
bij de publicaties bekijkt: immer dezelfde pose - billen achteruit, borsten vooruit,
een opgetrokken dijbeen, quasionschuldige blik over de schouder met een halfopen
mond of een ‘stralende’ lach. Zorgvuldig doorgegeven van generatie op generatie.
Volledigheidshalve moet ik vermelden dat deze pose niet gebezigd werd door de
Miss Prisiri gi Masra. De Heer heeft blijkbaar andere voorkeuren.
De gewone heren der schepping nemen meestal plaats in de jury of in de zaal,
maar blijven verder buiten schot. Sery was de moeder van de
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historische Alida, ook een waardige, moedige vrouw, vandaar dat deze beide namen
worden gebruikt bij de desbetreffende verkiezingen (het zou interessant zijn om te
vernemen wie de vader van Alida was, en aan welke criteria participanten in een
gelijknamige verkiezing zouden moeten voldoen, maar dit terzijde).
De oppervlakkigheid, en bovenal de eeuwige neiging tot kopiéren (in plaats van
te creëren), maken dat zelfs de meest nieuwsgierige ziel tijdens de show in somber
gepeins vervalt. De meest ergerlijke vorm van imitatie is nog wel het stereotiepe
spreektoontje van de jonge meiden - een exacte kopie van wat hun grootmoeders
ook bezigden. Geen haar vernieuwing of inbreng van een persoonlijke metamorfose.
Of je nu een odo hoort, voorgedragen in de jaren vijftig of nu, er is geen verschil!
De meisjes worden voor zo'n show ‘opgeleid’ of geïnstrueerd door oudere dames
die ‘weten’ en niet twijfelen (ik zeg dit overigens met alle respect voor hun kennis),
en al helemaal nooit luisteren, of de jeugd stimuleren tot het bedenken van iets eigens,
iets waar zijzelf helemaal nooit op zouden kunnen komen! Waarom mag een tienjarig
meisje niet haar eigen odo bedenken, passend bij haar generatie, en die op eigen
wijze presenteren? Is men wel echt geïnteresseerd in wat deze meisjes denken? In
wat hun eigen verbeelding zou kunnen produceren? Men noemt de instructrice sabi
sma, iemand die weet, iemand die het allemaal al ondervonden heeft. Maar als je het
allemaal al weet, leer je niet meer, en die toestand is het laatste wat je de jeugd zou
willen toewensen.
Natuurlijk is het goed om te weten waar je vandaan komt. En met weten bedoel
ik echt weten, maar daaraan komt geen einde. Als een mens blijft steken in
achteruitspitten en -graven, heeft hij vandaag de dag geen bal aan zijn verleden.
Zeker, het is goed om te weten wie je voorouders zijn. Maar je moet je ook realiseren
dat je op hun schouders staat en niet meer in de modder, zoals zij. Als je de fout
maakt om van hun rug af te glijden, regelrecht de modder weer in, dan is hun werk
voor niets geweest. Zij hadden bij jouw verwekking de blik omhoog gericht. Dat kon
ook niet anders, want dieper vallen dan zij kon volgens de overlevering niet. Wil je
hun inspanning dus niet ondermijnen, dan richt je je blik vooruit, omhoog... Wanneer
ik dergelijke overpeinzingen wereldkundig maak, krijg ik dikwijls het verwijt dat ik
het ‘zwarte’ in mij onderdruk of ontken, of me er niet in wil verdiepen... O jee!
Ik heb een tijd in Afrika gewoond om een genuanceerder beeld te krijgen van de
dingen waarnaar ik nieuwsgierig was. Alleen, in een tijd lang vóór het ‘in de mode’
was (en nog financieel haalbaar). Ik heb kennisgemaakt met bigi sma met zeer
visionaire ideeën, die hun tijd ver vooruit waren en de jeugd aanspoorden om te
exploreren, rond te kijken en niet stil te blijven staan bij de ellende (nog steeds) om
hen heen, maar om een nieuw Afrika te ‘dromen’, uitgaande van de actuele situatie
(dat wat men heeft of niet heeft). Ik heb kennisgemaakt met personen als het
Académielid
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Léopold Senghor en de schrijver/filosoof/nomade Amadou Hampate Ba, met mensen
als Hamidou Kane, Miriama Ba, de Nobelprijswinnaar Wole Soyinka, Buchi
Emecheta, Olu Oguibe: intellectuelen wier formuleringen over ‘het zwarte denken’
nog steeds onderwerp van studie zijn. Ook heb ik kennisgemaakt met traditionele
musici als Doudou Ndiaye Rose, die het nodig vond de mening van de ‘oudere
beslissingsbevoegden’ te tarten door te breken met eeuwenoude tradities - zonder
die overigens volledig af te schrijven - en die met zijn muziek, samen met musici als
Peter Gabriel, Paul Simon, Sting en anderen, de opvattingen over (pop)muziek
beïnvloedde. Ik heb kennisgemaakt met mensen als Germaine Acogny en Julien
Jouga, die verder keken dan hun grenzen en - met het risico van afkeuring door de
gemeenschap waarin ze leefden - nieuwe wegen durfden inslaan en jongeren op
sleeptouw namen tijdens hun exploraties.
Deze namen zijn nu gevestigd, maar ik had het geluk de moedige eerste fase van
de (internationale) ontwikkeling van enkelen onder hen te mogen meemaken. Sabi
sma die verder kijken dan hun neus lang is, het kan, het bestaat! Deze leerperiode
kan ik het beste weergeven door de Nigeriaanse Bookerprizewinnaar Ben Okri te
citeren, of liever gezegd diens vader: ‘Zoon, verdiep je eens in de Afrikaanse filosofie,
die is overal.’ Door de opmerking van deze verder dan zijn horizon kijkende sabi
sma kwam Okri veel later tot de conclusie dat de zogenoemde klassieke filosofen
overeenkomsten hebben met de Afrikaanse wereld, vanwege hun goden, hun
pantheïsme en hun mythologisering van de werkelijkheid.
Zelfs op mijn ‘ontdekkingstocht’ binnen de (zeer) conservatieve kerken in het
zuiden van de Verenigde Staten, waar Martin Luther King zijn odyssee begon, kwam
ik erachter dat men niet meer op dezelfde wijze opereert. Men zou wel gek zijn om
de toestanden van vóór de jaren zestig nog actueel te houden. Niet dat men geen
oude spirituals meer zingt, integendeel, maar de ‘toontjes’ van vroeger worden al
lang niet meer aangeslagen. Je kunt wel zien waar mensen als Otis Redding, Aretha
Franklin en vooral James Brown inspiratie hebben opgedaan voor hun acts wat betreft
zang, kleding en beweging. Maar we leven in een andere tijd, en dat is heel goed te
merken aan de attitudes van voorgangers, gemeente en muzikanten. Het is behouden
gebleven, maar de brandstof is veranderd.
Luisterend naar de radio in Suriname valt op dat de soul van de jaren zestig begrijpelijk - nog altijd razend populair is; zelfs de moderne zogenaamde
Suripopnummers (voor het overgrote deel ballads) lijken een afgietsel van diezelfde
jarenzestignummers. De stemmen van de jonge vertolkers zijn prachtig, de formule
is versleten. De gretigheid waarmee men deze liedjes uitzendt, stimuleert niet tot
(zelf)onderzoek of een grotere nieuwsgierigheid naar onverkende paden. Men is
overtuigd van zijn populariteit en zijn kunnen en dit gevoel wordt nog versterkt door
een zelden kritisch publiek dat het allemaal prachtig vindt.
Op het eerste gezicht krijg ik de indruk van een grote schapenweide
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waar de lammeren, omdat ze nu eenmaal niet beter weten, de volwassen schapen
volgen. Je zou willen dat enkelen verdwaalden, om zich met ware doodsverachting
en ijzeren wil een pad te banen naar een nog onbekend doel. In vergelijkbare
omstandigheden, binnen samenlevingen met een overeenkomstige traditionele druk,
hebben op die manier belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van opera,
film, dans en digitale kunst plaatsgevonden. Dergelijke ‘dissidente lammeren’ hebben
vanuit pakweg Zuid- en West-Afrika, China, Singapore, India en Indonesië ervoor
gezorgd dat men op wereldniveau aandacht kreeg voor hun subversieve acties, die
vaak op heel kleine schaal begonnen. Die acties zorgden ervoor dat kunstenaars uit
heel verschillende culturen anders gingen kijken naar hun vak. Ze zorgden er ook
voor dat de blik van het thuispubliek verruimd werd, dat er behalve folklore ook
andere mogelijkheden gecreëerd werden, ontsproten aan de verbeelding en niet
gehinderd door enige zelfopgelegde grens. Gaston Kabore, een filmmaker uit Burkina
Faso, maakte de in dat verband heel toepasselijke opmerking: ‘After the trauma of
colonialism, once you are aware that you can speak for yourself, what are you going
to say?’
Verbeelding is belangrijker dan kennis, zei een van de grootste wetenschappers
ooit. Deze uitspraak zou in grote letters in elk klaslokaal hier te lande aangeplakt
moeten worden. Scholen zouden in plaats van ‘luisterplekken’, plaatsen voor
metamorfose moeten zijn. Maar dat is misschien een andere discussie. De genoemde
Ben Okri beweerde dat onze internetgeoriënteerde jongeren misschien wel de nieuwe
romantici zijn: ‘Misschien staan we voor een grote opschudding, waarbij we over
de smalle grenzen van culturen en nationaliteiten kijken naar vragen voor de gehele
aarde.’
In ieder geval zijn jongeren - zeker jonge meisjes - dromers. Ze zijn onrustig en
stellen zichzelf en hun omgeving vele vragen. Sabi sma van Suriname, toon uw
wijsheid en geef ze op gezerre tijden de vrije teugel, stel ook eens vragen aan hen,
verwonder u ook eens over hun oplossingen om pakweg de millenniumdoelen te
bereiken of vraag ze gewoon wat ze denken over de postkoloniale wereld van vandaag.
U zou misschien zelf door hun antwoorden een glimp kunnen opvangen van een voor
u onbekende maar fascinerende wereld, die wereld waarop Walther Goldschmidt
doelde met zijn volgende uitspraak:
The central importance of entering into worlds other than ours lies in the
fact that the experience leads us to understand that our own world is also
a cultural construct. By experiencing other worlds, we see our own for
what it is and we are thereby also enabled to see fleetingly what the real
world, the one between our own cultural construct and those other worlds,
must in fact be like.
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Bronnen: De Wiire Tijd, De West, de Volkskrant, The Times of Suriname,
Ben Okri (Van der Leeuw-lezing 1997), Breyten Breytenbach
(HIVOS-lezing ‘Moving Cultures’), Herman Teirlinck (Dramatis
Peripatetikon), Morris & Goscinny (Lucky Luke), Walther Goldschmidt
(Introductie voor Carlos Castaneda).
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Onderzoek & debat
Zaïre van Arkel & Fabiola Jara
Pleidooi voor de rechten op gronden en bestuur van de Inheemse
bewoners van de Savanne van Boven-Para
Voorwoord
Langs de weg van de Johan Adolf Pengel luchthaven naar Paramaribo hangt op 2.3
maart 2007 een opvallend bord ter hoogte van het dorp Witsanti. ‘Grondoorlog’ staat
er met grote letters op geschreven. Het is een aankondiging van de massameeting
die op 25 maart 2007 zal plaatsvinden in de recreatiezaal van Witsanti.
Aanleiding voor deze bijeenkomst is de recente uitspraak van de Surinaamse
kortgedingrechter inzake de grond Tempoca. Die grond, met een oppervlakte van
643 ha, waartoe delen van Witsanti, Hannover, La Liberté, Bersaba, Valkenburg en
Republiek gerekend worden, zou in 1999 door twee broers gekocht zijn van de
erfgenamen van de Nederlander die de plantage Tempoca ooit in allodiaal eigendom
had. In de maand maart berichtte de Surinaamse pers uitvoerig over deze zaak. Op
22 maart 2007 meldde De Ware Tijd: ‘Het doek is gevallen voor honderden gezinnen
tussen de Coropina en de begraafplaats van het Inheemse dorp Wit Santi in het district
Para. [...] [Zij] mogen er beheers- en beschikkingsdaden uitvoeren. De ontruiming
van het gebied die al is ingezet, zal dus voortgezet worden.’
Een groot deel van de bewoners van Witsanti en naburige dorpen bezoekt de
massameeting. De gemoederen zijn verhit. Ook minister Jong Tjien Fa (Ruimtelijke
Ordening en Grond- en Bosbeheer) is aanwezig. Hij roept op tot kalmte en verzekert
de bewoners dat de regering hen niet in de steek zal laten. Op 4 juni 2007, na een
periode van relatieve stilte in de pers, bericht de staatsadvocate in De Ware Tijd dat
de gemeenschap van Para verkeerd geïnformeerd is over de rechtszaak. Zij laat weten
dat die rechtszaak niet bedoeld was om de magistraat te vragen een uitspraak te doen
over wie de werkelijke eigenaar is van het gebied, maar om de ge-
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broeders die aangetekend staan als eigenaar van het gebied, te verbieden het aan
derden te verkopen.1
Inderdaad, de ongeveer 600 bewoners van Witsanti werden niet ingelicht over de
uitspraak van de kortgedingrechter, noch door de staat, noch door de staatsadvocate.
In de rechtszalen wordt gesproken over de gronden waarop zij wonen en leven. Via
de pers moeten de bewoners vernemen dat derden die gronden betwisten. Het geval
van Witsanti toont opnieuw de marginale en kwetsbare positie waarin de Inheemse
bevolking van Suriname zich bevindt. Het dorpsbestuur van Witsanti wacht al twee
jaar op zijn installatie door de Surinaamse overheid.2 Inheemse rechten op gronden
en bestuur worden in Suriname nog altijd niet erkend.
Als reactie op deze ontwikkelingen in Para schreven wij het rapport ‘Pleidooi voor
de rechten op gronden en bestuur van de Inheemse Bewoners van de Savanne van
Boven-Para’.3 In dit wetenschappelijk betoog ondersteunen wij vanuit een historisch
perspectief de claims van de bewoners van Witsanti met betrekking tot hun rechten
op de dorpsgronden. De geschiedenis van de Inheemse bewoners van de savannen
van Boven-Para werd niet alleen tijdens de koloniale periode genegeerd, maar is
vandaag de dag nog altijd in duister gehuld en wordt dan ook niet als volwaardig
erkend.
Het rapport is een weergave van etnohistorisch onderzoek naar het savannegebied
van Boven-Para.4 Wij doen daarin een aanzet tot de reconstructie van deze verborgen
geschiedenis. Hiervoor hebben wij een combinatie gebruikt van historisch
bronnenonderzoek en etnografische technieken. Het rapport steunt op
archiefonderzoek, genealogieën, levensgeschiedenissen en ecologische en geologische
gegevens.5 Het geeft alleen de geschiedenis weer die voor de doeleinden ervan relevant
is; het streeft dan ook niet naar volstrekte volledigheid. De geschiedenis van het
gebied vanuit het perspectief van de Inheemse bevolking verdient meer aandacht.
Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan de onderkenning hiervan. De
articulatie van de verborgen geschiedenissen van de Inheemsen van Boven-Para en
andere delen van Suriname ligt aan de basis van de

1
2

3

4

5

Momenteel loopt er een bodemgeschil bij de Surinaamse rechter. De uitspraak kan één tot
twee jaar op zich laten wachten.
Op 20 juni 2007 belooft de districtscommissaris van Para de kapitein van Witsanti in een
gesprek dat de bestuursinstallatie op korte termijn zal plaatsvinden. Witsanti is nu in
afwachting daarvan.
Het volledige rapport bevat diverse bijlagen, waaronder extracten van kaarten,
gouverneursverordeningen en gereconstrueerde stambomen. Deze bijlagen zijn hier vanwege
ruimtegebrek weggelaten.
In de tegenwoordige districten worden de savannen en bossen van de bovenloop van de
Parakreek niet meer apart beschouwd. De afbakening van dit gebied in de bronnen uit de
achttiende, negentiende en vroege twintigste eeuw is echter veel relevanter dan het grotere
en ongedifferentieerde hedendaagse Paradistrict. Het territoir waarop dit rapport betrekking
heeft, komt beter overeen met het oude Boven-Paragebied. Wij zullen deze aanduiding dan
ook hanteren.
Deze onderzoekstechniek staat in de sociale wetenschappen bekend als triangulatie.
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erkenning van de rechten van deze volken. Deze erkenning is noodzakelijk voor hun
gelijkwaardige deelname aan de ontwikkeling van het land.
Het rapport is tot stand gekomen in actieve samenwerking met de bewoners van
Witsanti. Wij noemen hier in het bijzonder de kapitein, Patrick Mandé, en de basja's
van Witsanti, Esseline Njejoeme, Leonard Swedo, Charlotte Wei en Fred Swedo (die
zijn hulp als tolk verleende).6

Een natuurlijk recht
Lange tijd voordat de eerste Europeanen naar Suriname kwamen, werd het land al
bewoond. Overblijfselen van de precolumbiaanse bewoners, zoals aardewerk, stenen
werktuigen, pijlpunten, sieraden, beenderen en rotstekeningen maken dat duidelijk.
De open savannen in het zuiden van Suriname waren het eerste leefgebied waar
jager-verzamelaars rond 8000 v.Chr. gebruiksvoorwerpen en sporen achterlieten (zie
o.a. Versteeg 2003 en Wekker 1992). Omstreeks 4000 v.Chr. ontstond in het
Midden-Amazonegebied de Tropisch Regenwoudcultuur; daarbij ontwikkelde de
landbouw zich als economische activiteit met cassave als voornaamste gewas.
Vanwege de behoefte aan nieuwe landbouwgronden ontstond vanuit het
Midden-Amazonegebied een migratiestroom naar de Guyana's, waar men zich langs
de rivieren en in de kuststrook vestigde, allereerst in het Orinocogebied. Opgegraven
archeologisch materiaal toont aan dat men zich omstreeks 1000 v.Chr. vanuit de
Orinoco naar de Corantijnrivier in West-Suriname verspreidde (Versteeg in De Jong
2006: 76-77). Vanaf 300 na Chr. raakte ook het Surinaamse kustgebied bewoond en
vanaf 700 na Chr. verspreidde men zich naar andere delen van Suriname (De Jong
2006: 12). Volgens Versteeg (in De Jong 2006: 13) vestigde men zich tussen 800 en
1200 na Chr. in het gebied tussen de Coppename- en de Surinamerivier. Deze
archeologische data laten onmiskenbaar zien dat de aanwezigheid van de Inheemse
bevolking voorafgaat aan die van ieder ander die vandaag de dag in Suriname woont.
Dit kan en zal door niemand ontkend worden. Maar het is niet genoeg om deze
aanwezigheid slechts in algemene zin te aanvaarden. De noodzakelijke consequentie
van de erkenning van de aanwezigheid van Inheemse volken in een bepaald territorium
is dat zij een natuurlijk recht hebben op dat territorium. Dit natuurlijke recht is
onschendbaar; dat is wat ‘natuurlijk recht’ betekent. Dit grondbeginsel komt tot
uitdrukking in internationale afspraken over de Inheemse volken en hun rechten.

6

Mede dankzij hun inspanningen is dit rapport tot stand gekomen; de verantwoordelijkheid
daarvoor berust echter alleen bij ons. Ook bedanken wij M. Darson van het archief van het
Rooms-Katholieke Bisdom van Paramaribo, evenals de medewerkers van het landsarchief
van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tevens gaat onze dank uit naar Hillary de Bruijn
van de afdeling Cultuurstudies voor het delen van haar kennis en netwerk van contacten, en
naar Loreen Jubitana van de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) en
Ellen-Rose Kambel voor hun adviezen. Ook Jos Scheren zijn wij zeer erkentelijk voor het
becommentariëren van de tekst.
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De rechten van Inheemse volken zijn sinds enkele decennia onderwerp van discussie
in de internationale fora. De International Labour Organization (ILO) heeft in 1954
voor het eerst een conventie gewijd aan de rechten van de Inheemse bevolking op
het behoud en de ontwikkeling van hun traditionele samenlevingen. In 1989 werd
het begrip van rechten van Inheemse volken verrijkt met de noodzakelijke erkenning
van hun collectieve rechten op een eigen cultuur, taal en territorium. Suriname heeft
dit verdrag tot nu toe niet willen ratificeren. De Inheemse bewoners van Boven-Para
voldoen aan de definitie uit artikel 1 van de ILO-conventie:
(a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and
economic conditions distinguish them from other sections of the national
community, and whose status is regulated wholly or partially by their own
customs or traditions or by special laws or regulations; peoples in
independent countries who are regarded as indigenous on account of their
descent from the populations which inhabited the country, or a geographical
region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization
or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of
their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural
and politicai institutions.7
Hoewel Suriname het verdrag van de ILO niet heeft geratificeerd, heeft het zich wel
gecommitteerd aan een groot aantal andere mensenrechtenverdragen die de rechten
van Inheemse volken erkennen, waaronder de Amerikaanse Conventie inzake de
rechten van de mens, de Internationale conventie inzake de uitbanning van alle
vormen van rassendiscriminatie en de Internarionale conventie inzake burgerrechten
en politieke rechten. De toezichthoudende organen van deze verdragen hebben
Suriname al diverse keren op de vingers getikt en aangespoord wetgeving te
ontwikkelen die het eigendom van Inheemse volken van de gronden, territoria en
hulpbronnen die zij historisch bewonen en gebruiken wettelijk erkent en beschermt.8
Met name de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens
zijn in dit kader van bijzonder belang, want zij zijn juridisch bindend (zie hiervoor
verder Kambel 2006).
Wij zullen nu met behulp van historische, ecologische en etnografische

7
8

International Labour Organization, Convention concerning indigenous and tribal
peoples in independent countries, 1989 (www.ilo.org).
Vonnis van het Inter-American Court of Human Rights in de zaak Moiwana v. Suriname,
uitgesproken op 15 juni 2005; Human Rights Committee [Commissie voor Mensenrechten],
Concluding Observations: Suriname, CCPR/CO/80/SUR, 4 mei 2004; CERD, Concluding
Observations/Comments, Suriname, CERD/C/64/CO/9, 12 maart 2004, CERD, Follow-Up
Procedure Decision 3(66) Suriname, CERD/C/66/SUR/Dec.3, 9 maart 2005; CERD,
Prevention of Racial Discrimination, Including Early Warning Measures and Urgent Action
Procedures Decision 1(67) Suriname, CERD/C/dec/Sur/2, 18 augustus 2005. Zie Kambel
2006.
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gegevens laten zien welke bijzondere en specifieke band de Inheemse bewoners van
Wirsanti met het savannegebied van Boven-Para hebben. Dit zal aantonen dat zij dit
gebied met recht als hun Inheems territoir claimen.

Kaarten en kadasterregisters in perspectief
Kadasterregisters en landkaarten geven informatie op verschillende niveaus en kunnen
op verschillende manieren gebruikt worden met uiteenlopende doeleinden. Zij geven
informatie over het gebruik en het bezit van gronden, maar tegelijkertijd weerspiegelen
zij de relatie tussen de koloniale - later: de nationale - overheid en de Inheemsen in
Suriname. Deze ongelijke relatie werkt vertekenend. Daarom zou de informatie in
de kaarten gecorrigeerd moeten worden, namelijk door het Inheemse perspectief erin
te zetten: hun eigen geschiedenis, hun bijzondere relatie met hun levensbronnen, hun
relatie met het land en in het bijzonder hun rechten op hun woon- en leefgebieden.
Voor de reconstructie van de verborgen geschiedenis van de Inheemse bewoners van
Boven-Para zullen wij gebruikmaken van een aantal historische documenten en
kaarten, en deze combineren met ecologische, geologische en etnografische data.
Het is deze verborgen geschiedenis die de bewoners van Witsanti in hun pleidooi en
claims ondersteunt.

Het gebied en zijn oorspronkelijke bewoners in de cartografie van
Suriname
Over een periode van bijna 170 jaar (1737-1905) zijn zeer specifieke vermeldingen
gemaakt van de Inheemse bewoners van de savannen tussen de Para- en de
Coropinakreek. In 1877 identificeerde Zimmerman de bewoners van dit gebied als
behorend tot de ‘Stam der Caraïben’. De Inheemsen zijn in ieder geval reeds sinds
1737 genoemd als bewoners van de betreffende savannen. Kietzman9 (1905) maakt
melding van een Indiaans gebied gelegen tussen 5,5 en 6 graad Noord latitude over
geheel Suriname. Deze door savannen gekenmerkte strook ligt net ten noorden van
de rotsformaties waarmee het Guyanaschild begint. Historisch gezien zijn deze
savannen onlosmakelijk verbonden met de Inheemse bevolking. Zij vormen de grens
van de in deze streek langs de rivieren en kreken aangelegde plantages.
In het Paragebied is de plantagecultuur uiterst agressief geweest. De plantages
hadden al in 1737 de Inheemse nederzettingen uit de oevers van kreken en rivieren
verdreven; men zag de Inheemsen liever als bewoners van de savannen. De Lavaux
vermeldt in zijn kaart uit 1737 de aanwezigheid van ‘Vrije indianen’ op de
savannegronden tussen de

9

Kaart van Suriname onder gebruikmaking van de gegevens verzamelt dour de jongste
wetenschappelijke expeditiën naar de binnenlanden onder leiding der heeren gegevens L.A.
Bakhuis, dr van Cappelle, Franssen Herderchee en Luit, van Stockum.
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Para- en de Coropinakreek. Al het land langs de waterstromen werd als plantagegrond
toegeëigend. De Inheemse bevolking in Boven-Para werd onvermijdelijk verdrongen
in de savannen en tegen de hellingen van de opstekende rotsen van het Guyanaschild.
Dat is een aspect van de situatie die zich aftekent in Kietzmans kaart. De gegevens
op die kaart zijn gebaseerd op wetenschappelijke data uit geografische, geologische,
historische en etnografische bronnen en bevestigen de informatie uit eerdere bronnen.
Hieruit kunnen wij aflezen dat de savannen van de Boven-Para over een periode van
zo'n 170 jaar continu het woongebied zijn geweest van Inheemse volken. De kaart
toont aan dat deze savannen in ieder geval tot 1905 het woon- en leefgebied zijn
geweest van de Inheemsen in het Paradistrict.
De door de kopers van de grond Tempoca aangedragen documenten beroepen zich
op de kadasters waarin de plantagegronden staan geregistreerd. De kaarten die de
kadasterregisters aangeven, laten echter juist duidelijk zien dat de plantages niet de
savannen bestreken, zeker niet in Boven-Para. Gelukkig is de cartografie van het
gebied sinds 1700 erg gedetailleerd. De kaart van Moseberg (1801), bekend om haar
precisie en volledigheid, geeft alle plantages weer die in het vonnis als (deels)
behorend tot de Tempocagrond genoemd worden. Ook in deze kaart is de savanne
geen deel van de plantagegronden. Tot aan het begin van de twintigste eeuw werden
steeds nieuwe kaarten van het gebied geproduceerd, met nauwkeurige indicaties van
de plantagegronden. Tevens vermelden de kaarten de data waarop de plantages
verlaten werden. Dit zijn belangrijke gegevens, want het recht op de allodiale
beschikking door erfgenamen werd daarmee opgeheven.10 Verlaten gronden konden
dan opnieuw door de gouverneur toegewezen worden.
Geen enkele van de door ons geraadpleegde kaarten van het Paragebied in de
achttiende, negentiende en begin twintigste eeuw bevat dan ook maar enig bewijs
dat de savannegronden ooit aan iemand toegewezen zouden zijn. Een opportunistische
uitleg van het gegeven dat het savannegebied zelf niet als plantageland toegewezen
werd, is dat de grond niet geschikt was voor plantagegewassen. Een andere uitleg is
dat de savanne als woonplaats van een Indianenstam gold. Concessies mochten geen
schade doen aan ‘de rechten van boschnegers en indianen op hunne dorpen,
nederzettingen en kostgronden’ (zie onder meer artikel 35 van de algemene bepalingen
Verordening 7 september 1882). Desalniettemin suggereren de Inheemse namen van
sommige plantages dat er wel degelijk gronden uitgegeven werden op Inheems
territoir. De plantage Mawakabo (Mawakkabo in Moseberg 1801; Mawacabo in De
Lavaux 1770) is genaamd naar de Ortalis mot-mot, uit het Arawakse mawaka, in het
Sranantongo

10

Gouvernementsblad van Suriname no 7, 1821, Resolutie van 23 juli, betrekkelijk de uitgave
van nieuwe gronden ter cultuur.
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wakka go genoemd. De naam Tempoca (Tampoko Autembo in Lavaux 1770) moet
ontstaan zijn uit het Karaïbse woord tampoko (oude persoon; opa). Het woord
‘Autembo’ is een samenstelling van de woorden aute (huis) en mbo (oud). Tampoko
Autembo betekent letterlijk dus ‘het oude/voormalige huis van de grootvader of van
de oude man’.
De orale overleveringen van de Inheemsen in de streek vertellen eveneens over
nederzettingen, kostgronden en jachtkampen die zich op de plantages bevonden. Of
dit een consecutieve bezetting was, of dat de plantages de verhuizing van
nederzettingen hebben veroorzaakt, is niet meer te achterhalen. Duidelijk is wel dat
de Inheemsen dit deel van hun woon- en leefgebied niet meer konden gebruiken na
de uitgave van de concessies aan de oevers van de Para- en de Coropinakreek. Deze
etnohistorische data geven in ieder geval een ander perspectief op de bepalingen
rond het woongebied van de Inheemsen in de verordeningen van de gouverneur.
Wellicht zijn deze verordeningen niet (altijd) correct toegepast. Hieruit blijkt nog
eens de noodzaak om de koloniale bronnen aan correcties te onderwerpen.

Vestigings- en leefpatronen van de inheemsen
Het is op de eerste plaats niet zozeer het feit dat de Inheemsen vanaf 1700 in
verschillende kaarten als bewoners van de savannen vermeld worden dat maakt dat
die gronden uiteindelijk het onbetwistbare territoir van de Inheemsen zijn. Deze
kaarten registreren eigenlijk alleen hun aanwezigheid in het gebied. Het is hun
levenswijze (hun vestigingspatronen en bestaanswijzen) die de savannen aan de
Inheemsen verbindt. Dit is de basis van hun natuurlijke recht om dit territoir te
behouden en te kunnen overleveren aan de toekomstige generaties.
De savannen in dit gebied zijn zelden van natuurlijke oorsprong, maar meestal het
product van menselijke activiteit. Ze worden onderhouden en opengehouden door
de Inheemsen. Hun belangrijkste gewassen groeien in deze savannen.
Landbouwkundige Herman van Cappelle, een van de wetenschappers naar wie
Kietzman in zijn kaart verwijst, wijdt een korte maar belangrijke nota aan het gebruik
van de savannen door de Inheemsen. Hij stelt dat hun landbouwpraktijken de
productiviteit en kwaliteit van dit soort bodem bewijzen. De Inheemsen halen, volgens
Van Cappelle (1901), het beste uit dit landschap dankzij de manier waarop zij jacht,
visserij, land- en tuinbouw combineren in hun bestaanswijze. Deze uitspraken,
inmiddels een eeuw oud, worden heden ten dage ondersteund door veelvoudig
wetenschappelijk en etnografisch onderzoek.
Het leven in de savannen vraagt om mobiliteit, en vooral om verspreiding van de
bevolking; het wordt altijd gecombineerd met het gebruik van bestaansbronnen in
secundair bos aan de rand van de savanne. De ecologie van de savanne zorgt ook
voor een beperkte ontvang van de nederzettingen. De Inheemse samenleving krijgt
vorm en continuïteit door de bijzondere afstemming van sociale en ecologische
verbanden

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

336
in de savanne en het secundaire bos. Anders dan elders zijn deze savannen in handen
van de Inheemsen dus duidelijk niet het resultaat van onbeholpen ontbossing door
menselijk toedoen. Het zijn ecologisch goed afgestemde leef- en woongebieden. De
savannen worden door mensen gemaakt en onderhouden. Het bewijs hiervoor is juist
het feit dat wanneer de savannen in de streek onbewoond raken, de grond overwoekerd
raakt met plantensoorten die aan het secundaire bos voorafgaan. Deze gecombineerde
gegevens uit de sociale ecologie en de etnografie van de Inheemsen van Suriname
vormen een stevige basis voor de claim van de bewoners van Witsanti op hun huidige
woongebied.
Dit is niet enkel een theoretisch feit. De sporen van het gebruik van deze savannen
door deze specifieke groep mensen staan in het landschap gegrift, zoals in het geval
van de savanne waar het Inheemse dorp Biseri11 zich bevond. De verlaten
nederzettingen Biseri en Lakuka werden in een tijdspanne van twee generaties door
secundaire bossoorten overwoekerd. Zo vertelde een oudere bewoonster van Witsanti
ons dat toen zij zwanger was van haar zoon (nu 45 jaar oud), zij eens naar het gebied
van Lakuka ging om walapa (een riviervis) te vangen en daar ‘een en al bos’ aantrof.
De grond van het voormalige dorp Lakuka was dus reeds met secundair bos begroeid.
Hetzelfde gebeurde met het voormalige Biseri.
Hierboven schetsten wij een etnografisch en ecologisch geïnformeerde reconstructie
van de relatie tussen de savanne en haar oorspronkelijke bewoners. Deze ecologische
afstemming is fors verstoord door de bouw en uitbreidingen van het vliegveld
Zanderij. De bewoners zagen zich daardoor gedwongen te verhuizen van het centrum
naar de periferie van hun territoir, om in vaste dorpen zoals Witsanti te gaan wonen.
Later zullen wij ingaan op de consequenties van de bouw van de luchthaven. Allereerst
zullen wij nog de nederzettingen behandelen die zich in de savannen bevonden en
uitleg geven van hun bijzondere aard. Dit is nodig om de sociale verbanden tussen
de bewoners van de savanne te begrijpen en de continuïteit van deze verbanden, deze
maatschappij, met de hedendaagse dorpen in de savanne rondom de luchthaven aan
te tonen.
Een oudere bewoner van Witsanti vertelde ons: ‘Er was het oude Biseri, het nieuwe
Biseri en Massief Savanna. In Massief Savanna woonde een aantal families. Het lag
ook op de savanne en het hoorde bij Biseri.’ Zo was de situatie toen hij ongeveer
vijftien jaar oud was, nu ongeveer 63 jaar geleden. Biseri verschoof dus met de jaren
door de savanne heen. De constante verplaatsingen van mensen in
nederzettingsverband kenmerkt de vestigingsmodaliteit van de oorspronkelijke
bewoners van de savanne. Men doorkruiste de savannen te voet. Een aantal van de
belangrijkste paden is in de kaarten van De Lavaux en Moseberg met

11

Het zogenaamde oude Biseri, nieuwe Biseri en Massief Savanna (voorheen Martinus Savanna).
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stippellijnen aangegeven. De afstand tussen de nederzettingen Biseri en Lakuka,
bijvoorbeeld, was zo'n twaalf uur lopen. Dit betekent dat de streek waarop de huidige
bewoners van Witsanti en andere verwante dorpen in Boven-Para recht plegen te
hebben, zich niet beperkt tot de grond waarop hun dorpen zich nu bevinden, maar
dat die zich over hun gehele woongebied uitstrekt. Dat wil zeggen: over de savannen
in Boven-Para. Het recht van Inheemse volken op hun territoir houdt in dat hun
bijzondere band met het land gewaarborgd blijft.
Voor de reconstructie van de geschiedenis van Witsanti hebben wij een aantal
stambomen getekend. Hierdoor zijn ook het vestigingspatroon en de dynamiek van
het sociale leven in de savanne tot uitdrukking gekomen. De continuïteit van de
namen van bepaalde nederzettingen, zoals Lakuka, oud Biseri, nieuw Riseri en
Doruskamp, geven aan dat een conglomeraat van huishoudens over een langdurige
periode is samengebleven en in de savanne verbleef. Afsplitsingen kregen meestal
een nieuwe naam; zo ontstonden nieuwe nederzettingen. Veelal refereert de naam
aan de stichter, zoals het geval is bij Doruskamp, Pierrekondre, Losja en Bosa.
De oude bewoners van Witsanti kennen nog veel namen van nederzettingen uit
de oude tijd, namen van nederzettingen die zijzelf nog hebben gekend en namen van
nederzettingen waarover zij door hun ouders en grootouders hebben horen vertellen.
Een van de ouderen van Witsanti vertelt ons dat Lakuka en Biseri een lange, in elkaar
verstrengelde geschiedenis kennen. Zijn grootmoeder woonde al in Biseri. Zijn ouders
leefden lange tijd in Lakuka, maar vestigden zich later wederom in Biseri. Wij kunnen
dit bevestigen met gegevens uit de doopregisters uit het archief van het
Rooms-Katholieke Bisdom van Paramaribo.
De veelvoud van nederzettingen wordt nog eens benadrukt wanneer een van de
oude bewoners van Witsanti vertelt: ‘Aan de weg naar de Parakreek, aan de
rechterkant, was [het Inheemse dorp] Loben. Deze mensen wonen tegenwoordig in
Bernharddorp. In de tweede savanne [tussen Witsanti en de Parakreek, in de richting
van Hannover] lag Bosa, daar woonde slechts één familie. Dan was er ook Doruskamp,
helemaal aan het einde van de Coropinakreek en het heel oude dorp Losja.’ De
geciteerde bewoner heeft zijn ouders en grootouders tevens horen verrellen over
Lonbergi. Ook herinnert hij zich Turulusi, gelegen aan het begin van de
Coropinakreek. ‘Er waren zoveel van dit soort dorpen,’ aldus de bewoner.
De conclusie die hieruit volgt en die aansluit bij onze eerdere opmerkingen over
de ecologie van de savannen is dan ook duidelijk: de savannen rondom Witsanti
kenden door de tijd heen talloze (kleine en minder kleine) nederzettingen die voor
kortere of langere periodes bestonden. Zij vormen samen de bewoners van de savanne.
Deze veelvoud is hen eigen.
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Bewoners en oud-bewoners van de Savannen
Wij hebben reeds een aantal opmerkingen gemaakt over de bijzondere bestaanswijze
van de Inheemse groepen die de savannen bewonen. Daarbij hebben wij aangetoond
hoe deze bestaanswijze en de savannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Een van de noodzakelijke consequenties hiervan is de mobiliteit en de spreiding van
de nederzettingen. Wij zullen deze gegevens nu specifieker relateren aan de bewoners
van Witsanti en hun voorouders.
Dankzij het werk van pater Morssink bestaan er vanaf het begin van de twintigste
eeuw vrij nauwkeurige registers van de bewoners van een groot aantal Inheemse
dorpen in Boven-Para.12 Wij konden de gegevens uit deze registers verifiëren en
aanvullen met behulp van de informatie die wij uit interviews met de bewoners van
Witsanti hadden verkregen. In de eerste helft van de twintigste eeuw registreerde
pater Morssink het merendeel van de bewoners van de regio, onderverdeeld in onder
andere de dorpen Lakuka (of Lakoeka), Sabakoe/Biserie (of Biseri), Doruskamp (of
Doriskamp), Robijn, Lelydorp, Java-weg, Hattemweg, K.M.22, Zanderij, Pierrekondre
en Redidotti. Onze data concentreren zich op de eerste plaats rond de genealogische
lijnen van drie van de oudste bewoners van Witsanti. Aan de hand van deze gegevens
hebben wij tevens een reconstructie kunnen maken van de wijze en de momenten
waarop de voorouders van de huidige bewoners van Witsanti zich door de savanne
verplaatsten.
Het is hier niet de plaats om ons stamboomonderzoek te presenteren en er een
analyse van te maken. In verband met het bepleiten van de rechten van de huidige
bewoners van Witsanti is het echter wel belangrijk dat de genealogische continuïteit
van de families uit Witsanti met die van de oude dorpen bewezen wordt. In verband
hiermee geven we toch een aantal details uit het stamboomonderzoek.
De eerste voorouders die in de stamboom aan bod komen, zijn Jan Lomba,
Christina, Dorus, Juliana (Nia lumo), Edward (Tosu) en Eva. Met behulp van de
geboortedata van het eerste kleinkind en het eerste achterkleinkind van Jan Lomba,
die wij konden terugvinden in de registers, kan de geboortedatum van Jan Lomba
tussen circa 1778 en 183813 geduid worden. Op dezelfde wijze kunnen de geboortedata
van Christina en Dorus tussen 1821 en 1851 geschat worden. Eva zal naar onze
berekening in de tweede helft van de negentiende eeuw geboren zijn, tussen circa
1850 en 1880. Voor Juliana en Edward geldt dezelfde schatting. Van drie van deze
zes voorouders (Dorus, Christina en Eva) is bekend dat zij in de eerste helft van de
negentiende eeuw in het dorp

12
13

Archief Rooms-Katholieke Bisdom van Paramaribo, doopregisters en verslagen van P.F.
Morssink, ongenummerd boekje ‘Indianen’ en ‘Telling van Indianen’ 1936.
Deze schattingen zijn gemaakt met een ruime marge, ervan uitgaande dat men gemiddeld
kinderen kreeg tussen het vijftiende en dertigste levensjaar.
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Makaoso woonden. In diezelfde periode veranderde de naani van het dorp in
Doruskamp, vernoemd naar een van hen, namelijk Dorus, tevens kapitein van het
gebied. De woonplaatsen van Juliana en Edward worden niet in de archieven vermeld.
Wel is bekend dat hun zoon Joseph eveneens in Doruskamp leefde. Jan Lomba is
hier een uitzondering: hij leefde in Matta. Een aanzienlijk deel van de kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen van deze zes voorouders vestigde zich
vervolgens in Lakuka en Biseri.
Wij hebben reeds vermeld dat er regelmatig verhuizingen tussen Lakuka en Biseri
plaatsvonden. Ook de gegevens uit het archief van het bisdom laten zien dat deze
dorpen nauw verbonden waren door verwantschap en huwelijk. Rond de
eeuwwisseling (van de negentiende en twintigste eeuw) waren Biseri en Lakuka
relatief grote dorpen, hoewel hun aantal inwoners steeds weer en erg snel veranderde.
Andere dorpen verdwenen of verplaatsten zich, zoals gebruikelijk was in de savannen.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw nam het inwoneraantal van Doruskamp
bijvoorbeeld fors af. Er bleven slechts enkele gezinnen over; andere huishoudens en
individuen hadden zich inmiddels ook in Biseri gevestigd. Een kleinere groep personen
uit het nageslacht van deze voorouders vestigde zich in andere dorpen in de regio,
zoals Stouwelweg, Bernharddorp, Berlijn, Zanderij en Matta.
Uit bovenstaande gegevens blijkt duidelijk dat de bewoners van Witsanti directe
afstammelingen zijn van de bewoners van de dorpen Lakuka, Biseri en Doruskamp,
en dus rechtmatige erfgenamen van het territoir van hun voorouders.
In Boven-Para volgde de groepering van huishoudens van de zeer kleine tot wat
grotere nederzettingen de klassieke Karaïbse wijze. Het hoofd van het huishouden
was een grootvader die de noodzakelijke pujai- (medicijnman) kennis bezat. Deze
hoofden van families en nederzettingen waren talrijk. Over een aantal pujai's en
hoofden van de oude nederzettingen van de savannen in de omgeving van Witsanti
wordt nog altijd verteld. Tot de vooraanstaande pujai's van Biseri behoorden, in
sequentiele volgorde, Joseph Linsi, Becker en Gustafes.
Het gebied werd bestuurd door een kapitein en zijn basja's. Tot de laatste kapiteins
behoorden, eveneens in sequentiële volgorde: Dorus, reeds bekend als stichter van
het dorp Doruskamp, George, Calli en Claus. Net zoals bij de dorpen en nederzettingen
was er sprake van een fysieke verspreiding van het bestuur. De kapitein en zijn basja's
woonden verspreid over de regio. Een van de basja's van kapitein Calli (zelf
woonachtig te Kopieweg) was Frederik Swedo. Basja Frederik was woonachtig in
Biseri en later in Witsanti. Het is vermeldenswaardig dat kapitein Hendrik Calli
tijdens het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard in 1955 de bijzondere
onderscheiding van het Kruis van Verdienste in Zilver ontving.
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Dorus, George, Calli en Claus waren geen kapiteins van een of andere nederzetting,
maar van de Karaïben in het gebied dat zich grofweg uitstrekt van het huidige
Bernharddorp tot en met het voormalige Biseri. Deze savannen zijn dus het territoir
van een duidelijk onderscheiden groep Inheemsen die één samenleving vormt en die
bovendien een bijzondere en zeer specifieke band heeft met haar territoir. Zoals
gezegd, de savannen kenden geen vaste dorpen maar flexibele nederzettingen. Als
gevolg daarvan kenden ze ook geen dorpshoofden, maar pujai's bij elk huishouden
en een kapitein van het grote conglomeraat van het savannegebied, die door de
overheid als spreekbuis werd gebruikt.
Hoewel wij hier van ‘kapitein’ spreken, de term die ook door de koloniale overheid
werd gebruikt, functioneerden Dorus, George, Calli en Claus in de ogen van de
oudere bewoners van Witsanti als jopoto. De kapitein is een koloniale entiteit, de
jopoto een Karaïbse. Wat beide posities verenigt, is de overkoepelende rol van zowel
de koloniale kapitein als de Karaïbse jopoto. De kapiteins Dorus, George, Calli en
Claus hadden deze rol voor alle Karaïbse dorpen in de betreffende regio, vergelijkbaar
met de positie van de jopoto uit het prekoloniale verleden: de hoofdman van een
militaire alliantie tussen nederzettingen ten opzichte van anderen c.q. buitenstaanders.
De geschiedenis van deze hoofdmannen en hun relatie met de overheid moet naar
ons bevinden het laatste en onaanvechtbare bewijs vormen van de continuïteit van
het recht van de bewoners van Witsanti op de savannen van de Boven-Para. Op basis
van bovenstaande historische reconstructie kan over de status van Witsanti als dorp
geen twijfel meer bestaan.

De komst van de luchthaven en de ontwrichting van de Karaïbse
samenleving in Boven-Para
De bewoners van Witsanti en diverse andere omliggende dorpen zijn onbetwistbaar
de nakomelingen van de bewoners van de savannen van Boven-Para. Het is na de
komst van de Amerikaanse basis tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bouw van
het vliegveld Zanderij, dat de levenswijze van deze Karaïbse groep van de savannen
van Boven-Para onherstelbaar ontwricht is. Hun bewegingsruimte is door de
landingsbanen beperkt, hun mobiliteit stopgezet. De bouw van Zanderij heeft niet
alleen het landschap ontwricht en de ecologie van de streek, maar ook de sociale
banden tussen de huishoudens en families verstoord.
De overheid is helaas in gebreke gebleken bij het ontvreemden, zonder enige
wettige compensatie, van het levensterritoir van de Inheemse groep. Het Inheemse
bestuur van het gebied was toentertijd niet bij machte om deze gedwongen migratie
af te weren, of in ieder geval in goede banen te leiden. Door de plotselinge en
rigoureuze gebeurtenis die de bouw van Zanderij was, en zijn enorme impact op de
bewoners van de savanne, kwamen de relaties tussen huishoudens en families onder
druk te staan.
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De conflicten die daarvan het gevolg waren, hebben vandaag de dag nog altijd een
weerslag op het sociale leven. In het bijzonder heeft de bouw van het vliegveld
onherstelbare schade toegebracht aan de sociale verhoudingen tussen de huishoudens
die ooit het dorp Biseri vormden.
In bredere zin is met de komst van de luchthaven een enorme breuk ontstaan in
het territoir van de Inheemse bevolking van Boven-Para. Ten eerste kon en kan de
grote savanne rondom het vliegveld niet langer optimaal benut worden, zoals de
Inheemsen dat generaties lang deden. Ten tweede werd het zo goed als onmogelijk
de savanne achter de luchthaven nog langer te bewonen. De landingsbaan vormt een
blokkade: in het leefgebied van de Inheemsen, maar ook op de route naar allerlei
noodzakelijke voorzieningen, op de eerste plaats naar onderwijsvoorzieningen,14 en
naar Paramaribo. We kunnen dus stellen dat het leven in de savanne onmogelijk is
gemaakt voor de Inheemsen. Zij kunnen niet vanuit hun eigen bijzondere samenleving
en cultuur deelnemen aan de ontwikkeling van Suriname. Dit is in strijd met
belangrijke internationale conventies. Om te overleven en aan de Surinaamse
samenleving te blijven deelnemen, hebben zij hun levenswijze achter zich moeten
laten.
In het bijzonder de economische activiteiten van de Inheemsen in het gebied zijn
met de komst van het vliegveld en de gedwongen verhuizing fors verstoord. De
bewoners van Witsanti hebben geen toegang tot voldoende en geschikte grond waarop
zij hun specifieke vorm van landbouw kunnen bedrijven. Slechts een klein aantal
bewoners beschikt nog over een kostgrond, waarvoor zij bovendien grote afstanden
moeten afleggen. Het gevolg is dat het merendeel van de bewoners gedwongen is
volledig deel te nemen aan een markteconomie die voor hen zeer slecht toegankelijk
is. Armoede, in de breedste zin van het woord, is voor vele families het gevolg.
Verstorende gebeurtenissen, zoals de komst van het vliegveld, en zeker een nieuwe
gedwongen verhuizing die de bewoners nu bedreigt, schaadt het recht op, en
belemmert iedere vorm van, economische ontwikkeling van de bewoners van de
regio.
Opmerkelijk is wel dat de gouverneursverordening van 21 september 1936 bepaalde
dat bij de uitgifte van domaniale gronden, ‘de rechten van Boschnegers en Indianen
op hun dorpen, nederzettingen en gronden’ geëerbiedigd dienden te worden
(Verordening 21 september 1936 tot vaststelling van eene algemeene regeling
betreffende de uitgifte van domaniale gronden, artikel 1, lid 2). Bij de bouw van het
vliegveld Zanderij werden deze regels van de gouverneur dus niet zorgvuldig
toegepast. De Inheemse bewoners van de savanne zijn in vaste dorpen gaan wonen,
terwijl zij hun claim op hun woongebieden niet hebben kunnen meenemen naar hun
nieuwe nederzettingen. Als consequentie hiervan zijn zij in hun

14

Lange tijd moesten de schoolkinderen van Biseri elke dag te voet naar Republiek voor
onderwijs.
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nieuwe dorpen ten prooi gevallen aan grondhandelaars. Zij zijn daardoor telkens
weer gedwongen hun rechten op levensbronnen en levensterritoir te verdedigen.

Conclusie
Uit dit alles is een aantal conclusies af te leiden. Witsanti als zodanig, is op de eerste
plaats het resultaat van gedwongen migratie vanwege de bouw van de luchthaven,
met, zoals genoemd, een aantal ernstige uitwerkingen op de sociale structuur (en
daarmee ook op het economisch leven) van de Karaïhse samenleving van de savannen.
Een tweede conclusie betreft de wijze waarop de bevolking gereageerd heeft op deze
geografische en ecologische breuk in haar territoir. Daarover kunnen we duidelijk
zijn: die reactie is de voortzetting van de dynamiek van het vestigingspatroon van
vele generaties bewoners van de savannen van Boven-Para. De ecologische inbedding
van de Inheemse bewoners van deze savannen drukt zich uit in een flexibel en mobiel
nederzettingspatroon, zoals wij al hebben toegelicht.
Dit heeft zich in de tijd van de bouw van Zanderij voortgezet. De nederzettingen
rond en grenzend aan het vliegveld hebben zich voor een deel gevestigd op een korte
maar veiligere afstand van het vliegveld (in Hollandse Kamp). Een ander deel van
de mensen heeft bij de verhuizing zoals vanouds toch gekozen voor het beginnen
van een nieuwe nederzetting, zoals het geval is geweest met Witsanti. Alle Inheemsen
die zich in en om de savannen bevinden, hebben een natuurlijk recht op hun
woongebieden, landbouw-, jacht- en visgronden, zoals ook bevestigd is in
internationale afspraken. Dit omdat zij de nakomelingen en erfgenamen zijn van de
oorspronkelijke bewoners, hun voorouders. Er is geen enkele maatstaf aan te geven
voor een bepaalde omvang of compositie noch voor een minimale duur van een
nederzetting. Dit is intrinsiek aan de levenswijze en ecologische inbedding van de
Inheemsen. Alle dorpen vertegenwoordigen bovendien in hun totaliteit de continuïteit
van deze levenswijze. Wat van buitenaf opgelegd wordt, zijn de uiteindelijk sedentair
geworden nederzettingen, de nieuwe vaste en over het algemeen veel omvangrijkere
dorpen, die hun oorsprong vinden in de bouw van het vliegveld.
Bovenstaande gegevens pleiten ervoor dat deze dorpen in hun totaliteit als Inheemse
dorpsgemeenschappen erkend dienen te worden, zodat zij op hun eigen bijzondere
wijze als Inheemse volken kunnen participeren in de ontwikkeling van het land. Dit
houdt tevens in dat zij volgens eigen gebruik hun dorpshoofden moeten kunnen
kiezen en een voltallig bestuur moeten kunnen benoemen.
De in ons rapport weergegeven reconstructie van de Karaïbse geschiedenis in de
savannen van Boven-Para levert een consistent en coherent beeld op van de bijzondere
band van deze mensen met hun natuurlijke omgeving. Ecologisch gezien blijkt het
gebruik van de savanne door de
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Inheemsen aan de basis te liggen van de oorsprong en het voortbestaan van dit
bijzondere landschap. Antropologisch gezien hebben wij aangetoond dat de Inheemse
bevolking van de savannen van Boven-Para een bijzondere uitdrukking geeft aan de
culturele rijkdom van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Met name hun
landbouwpraktijken getuigen van een grote en bijzondere agronomische kennis,
alsook van de bodenikenmerken van de savanne.
Vanuit een historisch perspectief hebben wij aangetoond dat de sporen van de
relatie tussen de Inheemsen en de koloniale overheid door de tijd niet uitgewist noch
vervaagd zijn. Deze geschiedenis van de Inheemsen en hun plek in de samenleving
is een verborgen geschiedenis die niet in de hoofdlijnen van de documenten voorkomt,
maar wel in de marges en tussen de lijnen in. Met name de cartografie is een rijke
bron gebleken. Zij levert een scherp beeld van de situatie van de Inheemsen van de
savannen van Boven-Para, zij het als op een fotostatisch negatief. Deze cartografie,
aangevuld met archiefbronnen, zoals de verordeningen voor plantages en andere
concessies, de registers uit het archief van het Rooms-Katholieke Bisdom van
Paramaribo over de Inheemsen van de streek en secundaire bronnen, zoals kranten
en almanakken en het etnohistorische onderzoek gepleegd in februari, maart en april
2007 in het dorp Witsanti, articuleren samen de geschiedenis en bijzondere
levenswijze van de Inheemsen van de savannen van Boven-Para. Beide zijn
onomstotelijke redenen voor een definitieve erkenning van het recht van de Inheemse
bewoners en de generaties na hen op hun territoir: de savannen van Boven-Para,
maar evenzeer de (secundaire) bossen, rivieren, kreken en hun oevers. De Surinaamse
rechtspraak kan en mag deze gegevens niet negeren.
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Hajo G. Boomgaarden & Rens Vliegenthart
Aanwakkeren of blussen?
De journalistieke rol in het integratiedebat verdient een genuanceerde
beschouwing
Debat & polemiek
Krantenkoppen melden keer na keer: ‘Allochtonen twee keer zo vaak werkloos’,
‘Marokkaanse hangjongeren maken buurt onveilig’, ‘Terreurverdachte in Moskee.’
Week in week uit lezen we: ‘Wilders stijgt in de peilingen’, ‘PVV nu groter dan
GroenLinks’ en ‘Nederlanders liefst geen contact met Moslims.’ Deze combinatie
van berichten leidt al te gemakkelijk tot de conclusie dat de media een aanjagende
rol spelen in dergelijke processen. Dat ze in zeker opzicht schuldig zijn aan de kloof
tussen autochtonen en allochtonen in dit land, medeverantwoordelijk voor het creëren
van angst en onbegrip voor buitenlanders. En natuurlijk zijn er mensen die de media
verwijten dat Wilders en Forruyn het zo ver geschopt hebben in de politiek. Of, om
het kort en bondig te formuleren: ‘Zonder De Telegraaf geen PVV.’ Journalisten
zouden onbetrouwbaar zijn, alleen maar uit zijn op verhoging van kijkcijfers en
oplagen en geen verantwoordelijkheid nemen voor de desintegratie van de
maatschappij. Zonder deze journalisten zou een terugkeer naar de goede oude tijd
van multiculturalisme en tolerantie een reële optie zijn.
Maar is dit niet een te gemakkelijkc conclusie? Mogen we de media werkelijk
verwijten dat ze bijdragen aan racisme en vijandigheid jegens allochtonen, en meer
nog: aan de opkomst van extreem rechts? Maken journalisten inderdaad misbruik
van hun machtspositie, zoals oud-minister van Justitie Donner met enige regelmaat
heeft beweerd? In sommige gevallen misschien wel, maar vaak ook niet - in ieder
geval vergen zulke kwesties genuanceerde antwoorden, niet de gemakkelijke
antwoorden die men zo vaak hoort.
Om iets te kunnen zeggen over de invloed van de media op de relatie tussen
autochtonen en allochtonen, moeten we weten hoe in dit land over etnische groepen
bericht wordt. Kloppen de bovengenoemde krantenkoppen, gaat het nieuws inderdaad
alleen over de slechte economische situatie van buitenlanders, over het afpakken van
huizen en banen van Nederlanders, over de dreiging van moslimterrorisme, over
onveiligheid op straat en drugskoeriers, over onoverkoombare cultuurverschillen,
over onderdrukking van vrouwen, slechte taalvaardigheden van allochtonen, gebrek
aan integratie enzovoorts? Dit zijn inderdaad voor een groot deel de onderwerpen
waarover wordt bericht.
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Maar is dat wel zo negatief? Dat hangt ervan af. Het is slechte journalistiek als alle
moslims beschuldigd worden van de neiging hun vrouwen te onderdrukken. Schrijven
over de mogelijkheid om anoniem te solliciteren in een verhaal over werkloze
allochtonen is daarentegen goede journalistiek. Het is slecht als er gesuggereerd
wordt dat de meeste Antillianen die Nederland binnenkomen drugs smokkelen, maar
het is goed als er benadrukt wordt dat mensen die zoiets doen, dat vaak niet geheel
vrijwillig doen.
Goede berichtgeving laat zien dat lang niet alle Marokkaanse jongeren op straat
rondhangen en mensen lastigvallen, en als ze dat doen, dat misschien ook wel komt
doordat ze geen werk of stageplek kunnen krijgen. Het is goed als cultuurverschillen
geanalyseerd worden, maar het is slecht als die verschillen als onoverkoombaar
beschreven worden. Bijvoorbeeld: Polen komen het land binnen om werk te vinden.
Maar daarbij gaat het vaak om werkzaamheden die Nederlanders niet zouden willen
uitvoeren (tenminste, niet voor dat salaris). Het eerste zeggen en het tweede
verzwijgen is een voorbeeld van onverantwoordelijke journalistiek.
Het gaat er dus niet zozeer om welke onderwerpen aan bod komen in de
berichtgeving over allochtonen, als wel om de mattier waarop die onderwerpen
besproken worden. Het gaat erom of gehele groepen in verband gebracht worden
met een thema of interpretatie, of dat de berichtgeving genuanceerd is en duidelijk
maakt hoever uitspraken gaan. Het gaat dus niet om de onderwerpen op zich, maar
om de daadwerkelijke inhoud van de berichtgeving!
De in de eerste alinea genoemde krantenkoppen zijn voorbeelden die allemaal sommige vaker, sommige minder vaak - zijn terug te vinden in de Nederlandse
nieuwsberichtgeving. Immigranten worden daarin, vooral in de populistische media,
vaak voorgesteld als bedreigend: bedreigend voor de veiligheid, voor de Nederlandse
cultuur en tradities, of voor de economische situatie van het land en de autochtone
bevolking.
Maar sommige media - vooral de serieuze kwaliteitsmedia - laten ook de andere
kant van het verhaal zien. Zij beschrijven soms ook de positieve gevolgen van
immigratie en de bijdrage die immigranten leveren aan de economie of het culturele
leven in Nederland. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de negatieve
berichtgeving meestal overheerst. Vooral na de aanslagen van 11 september 2001
en de daaropvolgende ‘strijd tegen het internationale terrorisme’ zijn de berichten
die immigranten als potentiële bedreiging afschilderen opvallend toegenomen. Het
negatieve nieuws is dominant in de berichtgeving.
De inhoud van het nieuws is belangrijk, want die inhoud heeft gevolgen voor wat
mensen denken over allochtonen, over Marokkanen en Antillianen, over moslims
en over Polen. Maar dat nieuws heeft ook gevolgen voor het politieke landschap en
voor wat de politiek in dit land doet met individuen van andere komaf. Zo zien we
dat mensen die alleen een antenne hebben voor zeer negatief en bedreigend nieuws
over allochtonen,
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vaak ook een negatieve houding jegens hen aannemen. Nieuws kan daardoor de
vijandigheid tegenover etnische anderen aanwakkeren. Negatief nieuws leidt tot
slechte interetnische verhoudingen. We zien ook dat een toename aan nieuws over
immigratie en etnische minderheden leidt tot meer steun voor extreem rechtse partijen
in de peilingen. We weten bovendien dat positieve berichtgeving over allochtonen,
die meer de context onderstreept in plaats van alleen naar incidenten te kijken, juist
positieve effecten kan hebben en ertoe kan leiden dat mensen zich wat minder
bedreigd voelen door etnische anderen. Het gaat vooral ook om het vinden van de
balans tussen negatieve en positieve berichtgeving.
Mogen we journalisten dan beschuldigen van het aanwakkeren van vijandigheid,
van het creëren van een kloof tussen allochtoon en autochtoon? We mogen ze in
ieder geval niet allemaal over één kam scheren. Sommige doen het beter dan andere.
Het lijkt erop dat vooral de meer populistische nieuwsmedia geneigd zijn om eerder
de negatieve kanten van immigratie en allochtonen te benadrukken. Zij vertellen veel
minder vaak een positief verhaal en zijn meer op incidenten gericht. Overigens is dit
geen oproep aan journalisten om negatieve incidenten te verzwijgen. Als Van Gogh
door een radicale aanhanger van de islam vermoord wordt, dan moeten we dat weten,
dan is dat zeker nieuws. Als binnen een islamitisch gezin eerwraak plaatsvindt, dan
mag daar best over geschreven worden. Wel willen we benadrukken dat er vaak ook
andere kanten aan een verhaal zitten. En dat het voor de bevordering van een
vreedzame samenleving van belang is om ook juist die, misschien commercieel
minder interessante of iets moeilijkere kanten te laten zien. Dit is in zekere zin
misschien zelfs minder een taak van de individuele journalist dan van de gehele
redactie, en van de personen die de hoofdlijnen bepalen. Toegegeven, dit is
gemakkelijk gezegd. Er spelen namelijk veel meer factoren een rol dan alleen de
individuele voorkeur van een journalist of hoofdredacteur.
Vaak vergeet men dat er een heel systeem bestaat dat de selectie van nieuws en
de berichtgeving beïnvloedt. Commercialisering is daarbij natuurlijk van groot belang.
Media hebben als hoofdtaak informatieoverdracht, maar er moet ook geld mee
verdiend worden. En om geld te kunnen verdienen, moet het nieuws de lezer
aanspreken. Daarom moet het vaak snel en kort. Snel, omdat het recent moet zijn anders is het niet interessant. En kort, omdat de meeste mensen geen tijd hebben om
uitvoerig de krant te lezen. Bovendien is er niet voor elk verhaal een hele pagina
beschikbaar; het televisiejournaal is sowieso beperkt in lengte. Dit versterkt de tendens
om korte en op incidenten gerichte berichten naar buiten te brengen, vaak met een
negatieve en generaliserende teneur.
Conflict is een ander belangrijk aspect daarbij. Conflict en niet consensus stimuleert
de verkoop van kranten. In een conflict staan twee partijen tegenover elkaar, wij
tegenover zij, autochtonen versus allochtonen.
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De verlichte Nederlanders versus de fundamentalistische moslims. Dit is aantrekkelijk
nieuws, dit is gemakkelijk nieuws, dit is een duidelijke scheidslijn die iedereen
begrijpt. En omdat toch de neiging bestaat om vanuit het perspectief van de eigen
groep te schrijven, is dit vaak negatief nieuws voor de anderen, de allochtonen.
In de relatie tussen politici en media spelen routine en nieuwswaardigheid een
grote rol. Concreet betekent dit dat journalisten niet zozeer geïnteresseerd zijn in het
saaie, beleidsmatige verhaal, maar juist in de spannende en spectaculaire quotes van
politici. Je kunt journalisten verwijten dat ze op die manier te werk gaan, maar je
kunt ook de politici aankijken: zij spelen dit spel maar wat graag mee en hebben veel
over voor de nodige media-aandacht.
Hoewel een reeks van factoren buiten de redactie om zijn invloed doet gelden factoren waarop de journalist niet direct invloed kan uitoefenen - willen we toch nog
een keer herinneren aan de goede oude traditie van een sociale verantwoordelijkheid
van de pers. Het is namelijk belangrijk dat journalisten zich bewust zijn van hun rol
in de maatschappij, en van de effecten van hun werk op de sociale samenhang en de
onderlinge relaties tussen allochtonen en autochtonen. We leven allemaal samen in
dit land, niemand zal meer (vrijwillig) vertrekken. Dus journalist, schrijf niet alleen
wat gemakkelijk is, wat snel kan, wat mensen willen zien, horen of lezen. Vermijd
het gebruik van de gemakkelijke scheidslijn tussen wij en zij, geef achtergrond en
context, vergeet niet het waarom achter het wat. Wat heeft dit verhaal nu eigenlijk
met Surinamers te maken, hoe relevant is het voor deze groep? Ook hier is een dubbel
antwoord op zijn plaats. Vandaag de dag spelen Surinamers in Nederland bijna geen
rol in het nieuws, ze zijn nagenoeg onzichtbaar geworden. Van minder dan één
procent van de etnische groeperingen en actoren in het nieuws wordt expliciet vermeld
dat zij van Surinaamse komaf zijn. In de berichtgeving gaat het vaak over de politieke
en economische relaties tussen Nederland en Suriname, en slechts zelden over
integratieproblematiek.
Er zijn zeer voor de hand liggende redenen voor het niet vermelden van de
Surinaamse afkomst. Ten eerste zijn Surinamers in het algemeen aanmerkelijk beter
geïntegreerd dan andere groepen en verschilt hun historische positie en relatie met
Nederland aanzienlijk van die van bijvoorbeeld Turken en Marokkanen. Ten tweede
lijken ook recente gebeurtenissen rond islamextremisme, zowel nationaal als
internationaal, de aandacht te trekken naar groepen die afkomstig zijn uit landen
waarin de islam de belangrijkste godsdienst is.
Vooroordelen jegens etnische groepen zijn voor een deel generiek - het maakt
geen verschil of we het nu over Marokkanen hehhen of over Antillianen. Mensen
met vooroordelen zullen die vaak net zo tegenover Duitsers hebben als tegenover
Turken, Roemenen of Surinamers. Dit wordt nog versterkt door het zo gemakkelijke
gebruik van het woord

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

349
‘allochtoon’. Hoewel allochtonen geen homogene groep vormen - in feite is deze
groep veel heterogener dan die van autochtonen - hanteren de media deze term
veelvuldig. Verschillende groepen worden zo over één kam geschoren. Geen wonder
dus dat mensen niet in staat zijn om genuanceerder over de verschillende etnische
groepen na te denken. De media oefenen - positieve of negatieve - invloed uit en die
is niet beperkt tot één bepaalde etnische groep.
Surinamers zijn misschien niet zozeer het doel van negativiteit in de berichtgeving,
maar dat neemt niet weg dat de manier waarop de media over het algemeen spreken
over allochtonen ook de mening van de autochtone bevolking over deze bepaalde
groep beïnvloedt. Een genuanceerde berichtgeving lijkt daarom ook voor Surinamers
een belangrijk punt. De nuancering die soms van journalisten mag worden gevraagd,
dient echter ook aanwezig te zijn bij eenieder - burger, politicus of wetenschapper die uitspraken doet over de manier waarop de Nederlandse journalist zijn of haar
werk doet.
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Historisch document
Emmie Samson
Oude Surinaamsche gewoonten en gebruiken
Voorwoord van Govert Zijlmans
Enige jaren geleden kocht ik voor mijn antiquariaat een aantal boeken in, die
afkomstig waren uit de nalatenschap van de indertijd in Suriname werkzame predikant
J.A. van der Meiden en zijn vrouw D. van der Meiden-Coolsma. Daarbij bevond zich
een schoolschriftje met op het. etiket geschreven: ‘Sur. gewoonten en gebruiken door
Mej. Samson’, en bovenaan de eerste bladzijde: ‘Oude Sur. Gewoonten en Gebruiken.’
blijkens de opdruk was dit schriftje aangeschaft bij de firma C. Kersten & Co. te
Paramaribo.
Na vraag wees uit dat deze Mej. Samson waarschijnlijk de onderwijzeres E. Samson
was, ofwel Emmie Samson, woonachtig in de Keizerstraat en behorend tot de
Hervormde Kerk. Mogelijk schreef zij een en ander op om te gebruiken in haar lessen
op school of op de zondagschool.
Vermoedelijk stamt de tekst uit de jaren twintig. Hij handelt bijna uitsluitend over
het protestants-christelijke deel van de toenmalige Creoolse stadsbevolking. Bijgeloof
was een belangrijk onderdeel van haar belevingswereld.
Met dank aan C.E. Guicherit-Samson en G.W. van der Meiden
Wie kent ze nog wel, onze Sur[inaamsche] gewoonten en gebruiken in verband met
kerkelijke feestelijkheden? Veel er van is vergeten en geen wonder, wat niet
aangeteekend wordt, raakt licht in het vergeetboek. Wel worden er nog families
gevonden, die zich aan het een en ander nog houden, maar het grootste gedeelte is
bekend gebleven door overlevering. Achtereenvolgens willen we nagaan, wat er
alzoo verteld wordt van vroegere gebrui-ken bij gelegenheid van den Nieuwjaarsdag,
de Paaschweek (Belijdenis, G[oede] Vrijdag, Avondmaal, Paschen), Kerstfeest,
Geboorte, Doop, Verloving, Huwelijk, Sterven en den Oudejaarsdag. Voor aanvul-
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ling, alsook voor op- en aanmerkingen houden schrijvers zich ten zeerste aanbevolen.

De Nieuwjaars- en Oudejaarsdag
Hoewel het jaar begint met den Nieuwjaarsdag, willen we toch eerst een aanvang
maken met de Oudejaarsdag, immers de Oudejaarsavond gaat den Nieuwjaarsdag
vooraf.
1 Bij het vallen van den avond plaatste men in de kamer op een tafeltje, gedekt
door een wit servet, twee kaarsen en een glas water, omdat men geloofde, dat
de afgestorvenen de levenden op de grens van het Oude- en het Nieuwe jaar
komen bezoeken; dan hebben ze licht noodig om te zien en water om hun dorst
te lesschen. Wordt nog hier en daar de hand er aan gehouden, door de
Hern[hutter] Kerk is dit aan haar leden voorgehouden, als grenzende aan het
bijgeloof. Om dezelfde reden (het bezoek van de dooden) wordt er bij sommige
gezinnen in alle kamers gedurende de heele nacht licht ontstoken.
2 De familieleden kwamen bij elkaar, liefst in het huis van den stamhouder, en
over en weer worden er geschenken gestuurd.
Tot 12 uur bleef men opzitten, tot zelfs de kinderen en kleine kinderen, die in
slaap waren gevallen, werden gewekt tegen het vallen van het schot. [Hiermee
zal zijn bedoeld het kanonschot, afgevuurd door de Batterij van Fort Zcelandia
- GZ.]
3 Boven de deuren zette men wat zont en een stuk brood, ten teeken, dat men
verdienste in het Nieuwe jaar afsmeekte, letterlijk er moet het geheele jaar brood
in huis zijn.
4 Reeds de week voor den Oudejaarsdag is men druk doende, de graven van de
afgestorven familieleden schoon te maken en opnieuw te beleggen met schelpen.
De zorg voor het kerkhof moest afgedaan zijn voor den aanvang van het Nieuwe
jaar.
5 Het huis wordt schoongemaakt van boven tot beneden. Wie op den avond van
het Oude jaar zijn stoep niet had geschrobd, had een groote zonde begaan.
6 Koewachters blijven dien avond de wacht houden bij hunne koeien. Er wordt
verhaald, dat de koeien op slag van 12 allen knielen. De vraag blijft, of ze het
werkelijk gezien hebben, of dat door louter toeval de koeien door een schrik
geknield hebben.
7 Dagen van te voren vermaakten de kinderen zich met het afsteken van vuurwerk,
maar dat bereikte zijn toppunt om 12 uur 's nachts, wanneer de heele stad aan
het schieten was.
8 Ongeveer om 5 uur hield men met werken op, want een ieder moest dien avond
in de kerk zijn, al was het ook maar de eenige keer van het jaar.
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De Nieuwjaarsdag
1 Op den Nieuwjaarsmorgen wemelde het op straat van grooten en kleinen. Een
ieder was in een nieuw pakje gestoken en ook de schoenen waren nieuw. Hoewel
de meesten nog graag iets nieuws aanhebben, maakt men er nu niet meer zoo'n
werk van.
De jaarlijksche gang was: eerst naar de kerk en dan het opzoeken van
familieleden en kennissen ten einde hen een gelukkig Nieuwjaar te wenschen.
Men stopte de kinderen wat geld in handen, hetgeen ze meestal besteedden tot
het koopen van vuurwerk. De grooten kregen iets te drinken.
Het is licht te begrijpen, dat waar de menschen evenveel glaasjes naar binnen
kregen, als dat ze de huizen bezochten, ja soms zelfs meer, ze voor de dag nog
maar half om was, reeds boven hun theewater waren.
2 Als een lieve attentie van de Chineezen die hun winkels in de districten hadden,
werd het beschouwd, dat daar waar ze hun eigen Nieuwjaarsdag hadden, zij op
den Christelijken Nieuwjaarsdag de directeur van die plaats met iets afkomstig
uit hun winkel verrasten.
3 Iedere huisbaas, alsook iedere huisvrouw gaf zijn ondergeschikten op dien dag
vrijaf en dikwijls gebeurde het, ja zelfs tot nu toe, dat de feestvierenden den
daarop volgenden dag niet in staat waren te werken.

Het Kerstfeest
Het Kerstfeest vieren in vroegeren tijd verschilt niet veel van de tegenwoordige
viering.
De avond voor Kerstfeest, de zoogenaamde ‘Chrisneti’, kreeg een ieder, die in de
kerk aanwezig was, een brandend kaarsje, dat mee naar huis werd genomen. Nu was
het de kunst het kaarsje zoo te brengen, dat het onderweg niet uitging, wat gelet op
afstand en wind vaak een heel groote kunst bleek.
Mocht het gelukken het kaarsje brandend te houden en het thuis nog te hebben,
dan werd dit als een geluk beschouwd. Nu geeft men alleen de kinderen, die op dien
feestavond zingen nog zoo'n kaarsje. Vaak werden er ook bijb[elsche] teksten en
spreuken gegeven.

De Paaschweek - belijdenis
Wanneer men den leeftijd van 18 jaren bereikt had, dan werd er door de Ouders en
Peet op aangedrongen, zijn belijdenis te doen. Het was meer een sleur en gewoonte,
dikwijls geen overtuiging bij het kind. Nam het kind het met de catechisaties zoo
nauw niet, des te meer verlangde het naar het gewichtig oogenblik van de belijdenis.
Reeds weken van te voren was men druk bezig met het uitzoeken en naaien van de
noodige toiletten, want de meisjes hadden er drie noodig. Eén voor de belijdenisdag
(alles wit, handschoenen, een sluier over de hoed, witte paraplu), één voor
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de bevestiging (erg opschikkelijk en vol geglinster, van alle familieleden werden er
sieraden geleend om op te sieren) en één voor het Avondmaal (deze was eenvoudiger).
De jongens moesten in het zwart gekleed gaan, dikwijls in een geleend pak.
Uit de catechisanten werden de geschikten aangewezen tot het afleggen van de
belijdenis (een soort examen, niet zonder beving en angst verbeid). Deze gelukkigen
gaven kennis aan bloedverwanten, vrienden en kennissen, die elk in de voorafgaande
week een geschenk stuurden, als gezangboeken, bijbels, godsdienstige spreuken,
later meer goud goed en wat men zooal voor dien dag noodig had.
De geheelen tijd voor de aanneming moest men zich onttrekken aan alle
vermakelijkheden. Het bezoeken van een bal werd als een groot vergrijp beschouwd.
De belijdenisdag is aangebroken, vriendinnen en peet zijn reeds vroeg aanwezig
in het huis van de aannemeling om bij het kleeden te helpen. Vergezeld van de peet,
later de vader, veel later een vriendin, in deze moderne tijd, allen ging men naar de
kerk.
In dien tijd kwamen niet allen, die de kerk ingingen er even gelukkig uit. Wie zijne
vragen niet kende, moest het afleggen van de belijdenis weer overdoen. Een enkele
maal is het gebeurd, dat de feesttaart of koek, voor deze feestelijkheid speciaal
gebakken, onaangeroerd moest blijven.
Men werd na afloop van de beraadslaging na eerst buiten gezonden te zijn, terug
geroepen en door predikanten en kerkeraadsleden de uitslag medegedeeld. Dien dag
werd er geen feest gevierd, slechts de intiemen komen er.
De Palmzondag, de dag van de bevestiging, is de ‘feestdag’. Weer onder groot
geleide naar de kerk, na afloop eerst een bezoek aan den predikant, dan bij de
familieleden om zich te laten bewonderen, dan naar huis, waar de dag met zang en
feestmaal werd doorgebracht, hetgeen in den avond ontaardde in dronkenschap. Bij
de Hernhutters tracht men er een eind aan te maken, en om dit tegen te gaan moet
men weer terug naar de kerk.

De avondmaalsdag
De Avondmaalsdag werd kalm gevierd. In vroegeren tijd had de bediening 's avonds
plaats. Maar aangezien er zieken (leprozen) onder slopen, heeft men het gebracht op
's morgens.
Men ging nuchter ter kerk. In het collectebakje moest alleen zilvergeld gelegd
worden. Niet naar het Avondmaal mochten gaan zij, die met elkaar in onmin waren.
Eerst moest het geschil worden bijgelegd.
Als iets vreemds zij vermeld, dat een ei op Goeden Vrijdag gelegd, niet werd
gegeten. Het ei bederft niet maar droogt uit.
Ook werd er op dien dag geen vleesch gegeten.
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Paaschmorgen
Paaschmorgen is de dag, waarop voor het eerst na hunne belijdenis alle aannemelingen
naar de kerk moeten gaan.
In de Paaschweek worden er Paaschbrooden gebakken en aan kennissen gestuurd;
ook de bakkers stuurden zoo'n brood aan hunne klanten.
Hoewel op andere feestdagen ook van die brooden gebakken worden, blijven ze
toch den naam van ‘Paaschbrooden’ behouden.

Geboorte
Een echt Holl[andsch] gebruik, dat ook bij de Joden voorkwam, was dat de eerste
gang van de moeder na haar beva6lling was naar de kerk, om God te danken.
Stierf het eerste kind uit een gezin, dan werden bij de geboorte van het volgende
alle voorzorgsmaatregelen genomen, om dit te behouden. Het kindje werd naar een
vuilnishoop (vroeger had elk erf een doti-hipie) gebracht en daar neergelegd. De
moeder deed dus afstand van haar kind. Nu kwam een buurvrouw of een andere
goede kennis, gaf de moeder twee of meer centen, nam het kind op en zei, dat ze het
kind afgekocht had. De moeder kreeg haar kindje echter weer, maar men had de
booze geesten, die jacht maken op jonge kinderen, bezworen.
Ook werd wel eens een zijden band of metalen armband om de enkels van jonge
kinderen gedaan, om ze aan het leven te binden.
Kinderlijkjes werden soms wreed mishandeld; men sloeg ze met een takje
oranjehout, waaraan scherpe dorens zaten; dat waren de zoogenaamde lonwé-mans
(wegloopers) die de ouders kwamen foppen. Minder wreed was het knippen van een
stuk uit de oorlel om zekerheid te hebben, bij de geboorte van een ander kindje, of
dit de gestorven lieveling was.
Om de kinderen te beschermen tegen ogri-ais (venijnige, afgunstige blikken),
kregen ze om het schortje een zwarten band, waaraan een groote, zwarte kraal hing,
alsook een hangertje, met een Hebreeuwsche letter aan de achterkant, een zwart
zakje, dat gekocht werd bij een van de Israelitische voorbidders. Een ander middel
voor het afwenden van ogri-ai was 't smeren van blauwsel achter de ooren en onder
de voeten, of een stukje brood met wat zout in het hemdje.
Kwam het kind thuis na een wandeling, dan werd dadelijk het gezichtje
afgewasschen met een oplossing van zout en blauwsel. Heeft het kind ondanks alle
voorbehoedmiddelen toch ogri-ai opgeloopen, dan werd het voorhoofdje 3 x afgelikt,
waarbij de persoon, die dit deed telkens even spuwde.
Had ook dit niet geholpen, dan maar naar een ogri-ai pa (Israel[itische] voorbidder).
Deze las wat voor (een Hebr[eeuwsch] gebed) tegen vergoeding van f 0,50. Op het
hoofdje van het kind werd dan een witte lap of muts gelegd, en na het gebed moest
de lap dadelijk uitgespoeld worden, waarna het gezicht van de zieke met de natte lap
werd afgeveegd.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

355
Zelfs volwassenen konden ogri-ai krijgen. Dit openbaart zich meestal in loomheid
en onrustige slaap. Had het kind een onrustige slaap, dan werd er een open bijbel
onder het kussen gelegd.
Sterft een kind, dan was het niet geoorloofd dien naam aan een komend broertje
of zusje te geven; men had dan alle kans, dat ook dit kindje stierf.
Hoewel men bijna uitsluitend namen van familieleden of heel goede kennissen
gaf, was het niet aan te bevelen den naam van een ongelukkige of gebrekkige uit de
familie te geven. De naamgenoot zou dan met den naam ook de gebreken krijgen.
De kinderen hadden naast hun naam, ook den naam te dragen van den dag waarop
ze geboren waren, zooals:

Maandag

Jongens
Codjo

Meisjes
Adjoeba

Dinsdag

Kwamina

Abeni

Woensdag

Kwakoe

Akoeba

Donderdag

Jaw

Jaba

Vrijdag

Kofi

Afi

Zaterdag

Kwami

Amba

Zondag

Kwasi

Kwasiba

Naar die dagen schrijft men ook gebreken of deugden toe.

Doop
Hierbij onderscheidde men den doop van volwassenen (voorn[amelijk] slaven of
gewezen slaven) en van kinderen.
De ouden van dagen werden in den slaventijd dikwijls op laten leeftijd gedoopt.
De vrouwen hebben een gemeenschappelijken peet, en de mannen eveneens.
Natuurlijk kan bij de eerste slechts een vrouw die plaats innemen en omgekeerd bij
de mannen een man (peter en meter).
Om gedoopt te worden, moesten allen op de grond gaan liggen; de vrouwen liefst
met het haar los, zonder hoofddeksel. Na de bediening van de doop, mochten de
vrouwen niet eerder opstaan, alvorens de peet hun een hand had gegeven en een zoen
had gedrukt op voorhoofd of wang. Het doopen van volwassenen werd altijd
bijgewoond door talrijke kerkgangers.
Jonge kinderen werden gewoonlijk gedoopt binnen de zes weken. Men wachtte
er liever niet te lang mee, omdat het kind door het doopsel beschermd moest worden
tegen booze geesten. Ook gingen ongedoopte kinderen zelden mee in de boot op het
water.
Als kind gedoopt kon men geen aparten doopnaam hebben, toch beschouwden de
ouders een der namen als zoodanig en werd het kind bij
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voorkeur bij dien naam genoemd. De eerste naam werd dan verwaarloosd. Deze
kwestie over de voornamen heeft dikwijls tot moeilijkheden geleid bij aangaan van
huwelijken, enz.
Bij gelegenheid van den doop van een kind werd na de plechtigheid met het kind
huis in, huis uit gezworven. De néné droeg het kind, gevolgd door een andere vrouw
even opschikkelijk gekleed als néné, die de paraplu droeg, welke meestal niet diende
om het kind tegen de zon te beschermen. Vaak liep achter deze vrouwen nog een
klein meisje, met luierzak en taschje om mogelijke giften in ontvangst te nemen.
Hoewel niet behoorende bij de doop, willen we hier even aan herinneren, dat bij
het dragen van kinderen men steeds zorgen moet, dat het gezichtje naar voren is
gekeerd; kinderen mag men elkaar ook niet overgeven over een raam: dat kweekt
dieven; kinderen, die op een tafel gelegd worden bij spel of anders, gaan gauw dood;
voor ze de tandjes hebben, mogen de kinderen niet in een spiegel kijken.
Welke rol speelt de peet in het kinderleven en wie worden hiervoor uitgezocht?
Meestal wordt het peetschap aangeboden aan broer of zus van vader en moeder
of aan heel intieme kennissen. Voor de geboorte van de baby wordt er reeds dikwijls
om gevraagd en dit is vaak oorzaak geweest van hoogloopende ruzie tusschen
familieleden onderling. Alleen zij, die lidmaten zijn van hun kerk, mochten een kind
ter doop houden. Soms neemt de peet de zorg van het kind heelemaal op zich en gaat
het kindje inwonen bij ‘Peetje’.
Peet heeft in alle kwesties, die het kind raken, belangrijke en alledaagsche
(uitzoeken van toiletten, plaatsen op school, verloving enz.) een adviseerende stem.
De kinderen zijn dan ook in de meeste gevallen de erfgenamen van hun peet.

Dedehoso's
Bij een sterfgeval wordt een familieraad belegd, waarbij besloten wordt tot het houden
van een dedehoso. Er wordt dan koffie gemalen, cacao gebakken, pinda met koren
vermengd gebakken, kortom alle toebereidselen worden gemaakt om de gestorvene
zoo goed mogelijk te gedenken. De armste in de familie had haar laatste centen over
voor de suiker en melk. In den vooravond wordt er flink gezongen en gehuild (veel
misbaar, noodige zenuwtoevallen), daarna gegeten en gedronken, afgewisseld door
het vertellen van sprookjes en anansi-tories of het opgeven van raadsels.
Er waren bepaalde menschen, die hierin een zekere vermaardheid hadden gekregen
en de gasten konden bezighouden tot 5 uur in den ochtend. Tegen het vallen van het
morgenschot werd er dan weer gezongen en daarna ging het gezelschap uit elkaar.
Maar men zorgde er eerst voor de deuren open te zetten, opdat de geest de kamer
kon verlaten.
Voor het lijk gekist werd, moesten de huisgenoten en vooral de kinderen
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afscheid nemen van den doode. De eersten konden volstaan met den hand op het
voorhoofd te leggen van het lijk; bij de kinderen ging het heel anders toe. Er moest
de maat genomen worden van de kleintjes. Daartoe hielden zij een eind garen tusschen
de tanden, het garen werd om het hoofd geslagen naar achteren tot aan de voeten.
Deze maatjes worden dan in de kist bijgelegd. Of wel twee vrouwen plaatsten zich
aan weerszijden van 't lijk en gaven de kinderen 3x over en weer aan elkaar óf men
liet het kind 3x heen en weer springen.
Zes weken lang moest er een wit laken of doek voor spiegels en schilderijen
hangen; geen meubel mocht van zijn plaats verzet worden. Bij gebrek aan witte
doeken werden glazen deuren van kasten of spiegels wit bestreken, want de geest
mocht zich niet bekijken.
Nu doet men bij beschaafde families nog een doek voor de spiegel; dit is alleen,
zoolang het lijk nog in huis is, om het niet weerkaatst te zien.
Bij den dood van nauwe bloedverwanten, ouders, kinderen, enz. droeg men een
witte doek op het hoofd en een om de schouders. De mannen droegen een breede,
zwarte hoed met lange slippen van rouwfloers, die hoeden werden speciaal voor die
gelegenheid gehuurd (bradi-hati).
Men kwam te kort aan den eerbied, aan den doode verschuldigd als men,
bloedverwant zijnde, het lijk niet volgde. Menschen werden gehuurd (bij het ontbreken
van naaste bloedverwanten) om het lijk te volgen (huilebalken). Ook een vrouw met
een kruik water, gewikkeld in een wit servet, moest mee voor het geval dat de een
of ander een zenuwtoeval kreeg op het kerkhof.
Men liep bij groepjes de lijkstatie vooruit en ging in een poort of op een hoek
staan, om bij de nadering van den stoet een psalm of godsdienstig gezang te zingen
en zich dan weer bij den stoet te voegen. Dat gebeurde zoo verscheidene keeren, al
naar gelang de doode populair was.
Acht dagen lang ontving men rouwvisite. De vrouwelijke huisgenooten mochten
niet uit en waren druk doende zich rouwkleeren te maken. Gedurende dien tijd worden
er door familie en vrienden verschillende papsoorten en allerlei gerechten aan de
treurende gezonden. De achtste avond werd als de eerste gevierd; nog meer tractatie,
en vaak verliet men rijk beladen zoo'n aiti-dei-dedehose.
Het volk maakte meestal geen testament, maar bij het nabijvoelen van den dood,
gaf men mondeling zijn wil (laatste) te kennen en beschikte zoo over zijn
nalatenschap. Hieraan houdt men zich dan ook meestal stipt. De zondag na de 8
dagen ging de heele familie in rouwkleeren gehuld naar de kerk en werden de
treurenden in het gebed herdacht.

Verloving en huwelijk
Bij de lagere volksklassen nam men het met den Burg[elijken] stand zoo nauw niet;
denk maar eens aan de uitdrukking ‘op zijn Surinaamsch leven.’
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Wanneer een jonge man een meisje tot vrouw verkoos, dan zond hij zijn moeder of
peet of als hij dezen niet bezat, zijne zuster om de zaak voor hem in orde te maken.
De z.g. afgezant trad in verbinding met de families van het meisje en beredderden
buiten het meisje om de zaak. Werd de man een geschikte partij gevonden, dan werd
het huishouden in orde gebracht en werd het meisje door den man afgehaald.
Bij den middenstand ging het eenigzins anders toe. Een afgezant van den verliefden
jongen man kwam aanzoek doen naar de hand van het begeerde meisje. Ook buiten
haar om werd er beraadslaagd en haar dan den uitslag medegedeeld. Men ging toen
over op gelukwenschen en drinken op het heil van het paar. Den volgenden dag werd
er een kotomeid, netjes opgedirkt met in iedere hand een hoofddoek, huis in, huis uit
gezonden. Terwijl zij met de doeken balanceerde, zei ze: ‘Mevrouw heeft laten weten,
dat pikien misie kisie isrede da fosi bosi’ (dat de kleine mevrouw gisteren haar eerste
kusje heeft gekregen - GZ].
Waar het vroeger aan het paar dus werd medegedeeld dat ze verloofd waren, vertelt
nu het paar aan hunne wederzijdsche families dat ze verloofd zijn.
Vroeger mocht de bruidegom op afgepaste tijden zijn bruid opzoeken en bij deftige
families ging het zelfs veel strenger toe, zoodat men pas na het huwelijk zijne vrouw
leerde kennen. Menig ongelukkig huwelijk is daarvan ook het gevolg geweest.
Tijdens de verloving mocht het paar zich niet afzonderlijk op publieke plaatsen
of partijen vertoonen.
Van groot gewicht was de huwelijksdag. Er werd 's morgens getrouwd en den
geheelen dag door gedanst. Om 12 uur kregen de gasten een boterham met zoutvleesch
of ham belegd, want om 6 uur ging het bruidspaar naar huis en dan volgden de gasten,
of het paar ging vroeger weg en de gasten bleven alleen dansen tot 6 uur.
Voor de plechtigheid werden er ook strooistertjes gevraagd, gekozen uit families,
vrienden en kennissen van het paar. Waren het eerst alleen meisjes, later werden er
ook jongetjes bij gevraagd. Ook zorgde men voor bruidsmeisjes en jonkers en werd
iedere heer een meisje aangewezen dat hij afhalen moest. Menig paar werd op zoo'n
bruiloft aan elkaar gekoppeld.
De plechtigheid in de kerk was net als thans, alleen de lieve gewoonte dat de
strooistertjes, soms erg veel in getal, het paar bestrooiden bij het in- en uitgaan der
kerk, raakte op den achtergrond. Ze hadden dan geen mandjes, maar een houten
hoepel waar omheen de bloemen gebonden werden. Den dag voor de bruiloft werd
besteed aan het maken van koeken.
De gansche familie moest er bij tegenwoordig zijn, om het eerste ei te zien breken.
Wie niet gevraagd was bij dit plechtig moment, had een reden om boos te zijn. 's
Avonds, dat wil zeggen 6 uur, kwamen de meiden netjes
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uitgedost met hoofddoeken en groen in de hand om de koeken te brengen naar het
gebouw, waar de bruiloft zou worden gevierd. Het was een lange optocht en hoe
rijker het bruidspaar des te grooter de stoet. ‘Hiep, hiep hoera!’ weergalmde door de
straat. Voor het paar het huis verliet, werd er een glas stuk geslagen. Brak het in vele
scherven, dan voorspelde dat geluk voor de bruid.
De bruidegom haalde de bruid af, maar de vader of oom of broer van de bruid
geleidde haar naar het rijtuig; dan stapte de bruidegom in en wanneer zij voor den
gemeenteambtenaar moesten verschijnen, gaven ze elkaar den arm. Bij de Eng.
|Engelschen? - GZ| reden ze niet in hetzelfde rijtuig, maar het meisje met haar vader
en de man met zijn moeder. Na de huwelijksvoltrekking reden ze eerst samen, dan
hadden de ouders hun kinderen aan elkaar afgestaan. Ook kreeg men 8 dagen lang
een trouwbijbel in huis.
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Recensies
Rudie Kagie, De eerste neger. Amsterdam: Mets & Schilt, 2006. 284 p.,
ISBN 978 90 5330 470 9, prijs € 25,00.
Herman Hennink Monkau, De kleurling. Amsterdam: Prometheus, 2006.
307 p., ISBN 90 446 0810 6, prijs € 17,95.

‘Op het arbeidsbureau hadden ze “Kleurling” achter inijn beroep ingevuld [...] van
discriminatie heb ik nooit iets gemerkt. De kleur van mijn huid werkte juist in mijn
voordeel’ (p. 67). Deze opmerking van Frits Blyd, die eind 1927 uit Paramaribo naar
Amsterdam vertrok, is niet uniek in De eerste neger. Meer Surinaamse migranten
vertellen dat ze weinig last van discriminatie hadden in het vooroorlogse Nederland.
Journalist Rudie Kagie probeert de wereld van deze eerste Surinaamse migranten te
reconstrueren aan de hand van interviews, krantenberichten en secundaire literatuur.
Het levert boeiende anekdotes op.
De eerste neger is een update van het boek met dezelfde titel dat Kagie in 1989
publiceerde. In het colofon schrijft de auteur dat een aantal hoofdstukken uit de
eerdere versie zijn overgenomen. Dat klopt, maar deze bewering is enigszins
misleidend. Het boek bevat naar mijn schatting zo'n honderd pagina's aan nieuw
materiaal, maar hoofdstukken zijn ook samengevoegd en door elkaar gehusseld, dus
veel van wat op het eerste gezicht nieuw lijkt, is in een andere volgorde en onder
andere hoofdstuktitels geplaatst. Het was prettig geweest als Kagie meer
verantwoording over de toevoegingen en veranderingen had afgelegd.
Nieuw is het interview met Jimmy van der Lak, vereeuwigd op een schilderij van
Nola Hatterman. Van der Lak ging door het leven als bokser, kelner,
boksschoolhouder, barkeeper, danser en fotomodel. Hij verenigde zo een aantal
populaire beroepen van immigranten in zich. Andere hoofdstukken zijn aangevuld
met informatie van andere onderzoekers, die overigens niet altijd even genereus
vermeld worden. Zo is er in de nieuwe versie (meer) aandacht voor Jacobus Capitein,
Otto Huiswoud, Otto Sterman en Surinaamse voetballers.
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Zoals gezegd, discriminatie werd niet ervaren als een probleem. Albert Helman/Lou
Lichtveld spreekt van een ‘tegemoetkomendheid die tegenwoordig niet meer valt
voor te stellen’ (p. 69). De eerste migranten werden gezien als een attractie, vooral
in horeca-etablissementen. ik was een trekpleister van jewelste, de enige zwarte
kelner in Nederland,’ vertelt Jimmy van der Lak (p. 85). Kagie tekent meer
opmerkingen van soortgelijke strekking op. De negatieve berichtgeving over ‘onze
rijksgenoten’ begon pas toen de Surinamers in de jaren zeventig in groten getale naar
Nederland kwamen. Maar het geschetste, bijna romantische beeld roept ook vragen
op. Een exotische attractie als kelner in een kroeg, muzikant in een jazzclub of
sportman, is toch iets anders dan de exoot als buurman. Uit het hoofdstuk getiteld
‘Op jacht naar een kamer’ (voorheen ‘Op kamerjacht’) komt een ander beeld naar
voren: het vinden van huisvesting viel niet mee.
Daarmee is ook meteen een van de manco's van De eerste neger aangestipt: het
is een uitstekend geschreven bock met mooie verhalen, maar de analyse ontbreekt.
Kagie roept genoeg vragen op, maar beantwoordt ze niet. Bovendien ontbreekt er
een context waarin de geschiedenis van deze eerste immigranten wordt geduid. Door
dit gemis blijven de verhalen in het luchtledige hangen en zijn de overgangen tussen
de verschillende hoofdstukken vaak abrupt. Van boksring naar links politiek activisme
naar colporteurs in Duitsland, het is allemaal wat zielloos achter elkaar geplakt. De
eerste neger is daardoor uiteindelijk toch niet veel meer dan een verzameling
anekdotes, die niet erg beklijft. In vergelijking met het boek uit 1989 is deze nieuwe
uitgave, die ook een register en bibliografie omvat, wel beter verzorgd.
Nola Hattermans schilderij van Jimmy van der Lak siert het omslag van De kleurling.
Hoofdpersoon Manus Monkau bespreekt de frustraties van de immigrant: niks
tegemoetkomendheid in het nieuwe land en altijd het terugverlangen naar het land
van herkomst. Manus is enige jaren voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland
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geboren uit een Creoolse vader en een blanke Nederlandse moeder. ‘Onze verwekkers
kwamen in het begin van de vorige eeuw met de boot uit de West. Jonge mannen
met een droom, die vandaag de dag als “economische vluchtelingen” geclassificeerd
zouden worden’ (p. 9). Volgens deze kleurling wordt de ellende op de wereld
veroorzaakt door raciale en religieuze spanningen. Heimwee, racisme en het gevecht
om het bestaan zijn niet de enige onderwerpen die de breedsprakige Manus aansnijdt:
de Indonesische vrijheidsstrijd, de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten,
kinderporno, Gretta
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Duisenberg, Servië, Darfur en India passeren ook de revue.
Manus houdt het uiteindelijk niet meer uit in Nederland, waar hij nooit echt deel
van de samenleving mag worden. Kort na de onafhankelijkheid keert hij terug naar
Suriname. In de eerste weken van de militaire coup houdt hij een dagboek bij, dat
het afsluitende hoofdstuk van De kleurling vormt. In de ‘echte’ wereld heeft Herman
Hennink Monkau in de jaren tachtig een journaal gepubliceerd onder de titel Sranang
als bij heldere hemel... 25 februari-3 maart 1980. Wat mij betreft had de De kleurling
zonder dit hoofdstuk gekund, hoe interessant en goedgeschreven de observaties van
deze ooggetuige ook mogen zijn.
Hennink Monkaus leven vertoont wel gelijkenis met dat van Manus: de schrijver
werd in 1935 in Amsterdam geboren als zoon van een Surinaamse vader en een
Nederlandse moeder. In 1975 emigreerde hij naar Suriname, om na tussenstops in
de Verenigde Staten en Italië uiteindelijk weer terug te keren naar Amsterdam.
Een tweede draad is het verhaal van Isidoor Trustfull van Frimangron, die zo uit
het boek van Kagie lijkt te zijn gestapt: in 1927 komt hij in hartje winter in
zomerkleding te Nederland aan, waar hij emplooi als muzikant vindt. De Hollandse
autoriteiten zijn duidelijk niet gecharmeerd van zijn ‘negermuziek’. Trustfulls
ervaringen in het door de nazi's bezette Amsterdam vormen een gedenkwaardig deel
van De kleurling. Hennink Monkaus boek geeft een beeld van de ervaringen van
Surinaamse migranten in Nederland voor de onafhankelijkheid, die bitterder zijn dan
de door Kagie opgetekende verhalen, en van de geschiedenis van de kolonie. De
kleurling balanceert op de rand van fictie en non-fictic. Zekerheden over ‘waar
gebeurd’ en verdichting verzinken. Toch maakt het boek ook de indruk een roman
te zijn, al was het maar door de weergave van gesprekken en monologen.
Uit historisch oogpunt zijn er enige kleine foutjes ingeslopen. Gouverneur Van
Hiemstra heette bijvoorbeeld Van Heemstra (p. 57) en het waren in meerderheid
geen Javanen maar Hindostanen die amok maakten op de plantage Mariënburg (p.
26). Mogelijk problematischer voor een aantal lezers is dat de verteller moeiteloos
van het ene naar het andere tijdperk en van onderwerp naar onderwerp springt; het
boek maakt daardoor een beetje een ademloze indruk. Een strengere redacteur die
de schrijver wat meer in toom had kunnen houden, had hem waarschijnlijk naar een
nog beter boek begeleid. Hennink Monkaus stijl is vol van ironie en cynisme, maar
ook hier had de redacteur er misschien op kunnen wijzen dat minder meer is. De
kleurling is een interessant debuut met boeiende passages, dat doet uitzien naar een
volgend, meer uitgebalanceerd boek.
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Ad de Bruijne, Libanezen in Suriname; Van Bcharre naar Paramaribo,
1890-2006. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2006. 153 p., ISBN 90 6718 2826,
prijs € 19,95.

In Libanezen in Suriname beschrijft Ad de Bruijne de schoorvoetende binnenkomst
en het verdere verloop van de vestiging van maronitische (lees: christelijke) Libanezen
in Suriname vanuit een sociaalgeografisch perspectief. De Libanezen migreerden op
eigen initiatief en op eigen kracht naar Suriname. In het begin ging dat via de ‘Franse
connectie’, want Libanon viel tijdens het interbellum onder Frans protectoraat.
De Libanezen emigreerden omdat de situatie in hun vaderland uitzichtloos was.
Libanon kende in die tijd een grote bevolkingsdruk (vooral in het berggebied in het
noorden van het land), een achteruitgang van de zijdeteelt door de toenemende
internationale concurrentie en grote religieuze spanningen tussen christenen en druzen.
Het besluit van de Turkse overheid om in 1908 de militaire dienstplicht uit te breiden
naar jongens met een christelijke achtergrond vormde nog een extra prikkel om weg
te trekken (p. 14). Maar in feite waren honger en armoede de voornaamste aanleiding
voor deze emigratie (p. 22).
De Bruijne gaat nader in op de religieuze spanningen:
De Libanese bevolking bestaat uit verschillende religieuze groeperingen,
moslims (met name soennieten en sjiieten), druzen en christenen, de
laatsten meest met een maronitische achtergrond. Deze verschillen in
godsdienst zijn aanleiding geweest tot felle conflicten. Itt de tweede helft
van de negenriende eeuw was er strijd tussen maronieten en druzen, die
in 1860 tot een massaslachting onder de christenen leidde (p. 13).
De tekst maakt niet duidelijk wie deze druzen zijn. In Philip K. Hitti's History of the
Arabs (1970, p. 249) staat dat de druzen een ‘offshoot of the Shiite sect’ zijn. Druzen
zijn dus islamitisch georiënteerd. (Hitti is voor de auteur geen onbekende. Op p. 43
wordt hij aangehaald in verband met de handelsgeest van de Libanezen, maar Hitti's
publicatie hierover kreeg geen plaats in de bibliografie.)
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In de proloog worden de Surinaamse Libanezen een groepering genoemd (pp.
7-8); later, op p. 44, zijn zij een groep geworden. Dat is terecht, want het blijkt dat
de Surinaamse Libanezen, een enkele uitzondering daargelaten, bloed- of
aanverwanten zijn. Het belangrijkste onderscheid tussen
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de begrippen ‘groepering’ en ‘groep’ is dat een groepering een verzameling personen
is, terwijl een groep een eenheid van personen is (H. de Jager & A.L. Mok,
Grondbeginselen der Sociologie, Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese, 1978, pp.
374-375).
De Bruijne stelt dat de Libanezen in de literatuur over Suriname uit het begin van
de twintigste eeuw alleen een enkele vermelding waard zijn. Meestal worden ze
helemaal niet genoemd, en als er al iets over ze geschreven wordt, is dat onjuist. In
dit kader haalt hij de landsbeschrijvingen aan van Van Blankensteyn (1923) en Staal
(1928); hetzelfde doet hij bij Van Lier (1949) en Dew (1978). Helaas is alleen de
publicatie van Van Lier opgenomen in de bibliografie.
In 1920 komt voor het eerst een noemenswaardig aantal Libanezen in Suriname
aan. Na ernstige religieuze twisten krijgt de emigratie van maronitische Libanezen
voornamelijk uit het noordelijke berggebied momentum. Ze vestigen zich aanvankelijk
op de Frans Caraïbische eilanden en in Frans Guyana. Omdat Libanon, zoals gezegd,
op dat moment een Frans protectoraat is, vergemakkelijkt dat de vestiging in andere
door Frankrijk bestuurde gebieden. In de Caraïben richten de Libanese migranten
zich vooral op het rondventen en op de detailhandel. Economisch boeken zij
vooruitgang, maar hun maatschappelijke positie is niet overal gelijk. In de jaren
tachtig van de vorige eeuw bereikt bijvoorbeeld in Jamaica een Libanees, in de
persoon van Edward Seaga, als premier de top van de maatschappelijke ladder. In
Haïti daarentegen is er heden ten dage nog steeds sprake van wrijving tussen
Libanezen en Haïtianen.
In zijn studie over de Libanese groep in Suriname neemt De Bruijne het onderzoek
van Barclay onder Libanezen in Trinidad als model. Hij zegt: ‘De bevindingen in
Trinidad zijn van belang in verband met een analyse van de Libanezen als deel van
de Surinaamse samenleving’ (pp. 16-17). De Bruijne geeft aan uit welk deel van
Libanon de Libanezen in Suriname komen en op welke manier de migratie vroeger
heeft plaatsgevonden en hoe die nu gestalte krijgt. Verder komen de economische
positie, de onderlinge differentiatie en de plaats die de Libanezen tegenwoordig in
de Surinaamse samenleving innemen aan de orde. Belangrijke vragen passeren de
revue, zoals: Wie behoren tot de Libanese groep? In hoeverre is zij als een
transnationale groep te typeren? Met andere woorden: welke rol speelt Libanon nog
in het denken en handelen van Libanezen in Suriname? In vijf hoofdstukken geeft
de auteur antwoord op deze vragen. De geschiedenis van de Libanese groep in
Suriname wordt ingedeeld in drie periodes: het derde hoofdstuk bespreekt de eerste
periode van 1890-1920, het vierde hoofdstuk die van 1920-1975 en de derde periode,
van 1975-2006, komt in het vijfde hoofdstuk aan de orde.
De maronitische Libanezen komen uit het Bcharre-district, een berggebied in
Noord-Libanon, en wel uit het op 1400 meter hoogte gelegen dorp Bazaoun en het
iets lager gelegen Hasroun. De dorpelingen waren
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fokkers van schapen en ezels. In de winter trok bijna iedereen uit Bazaoun weg naar
het lagergelegen tweelingdorp Dahr-el-Ain, waar de olijfbomen stonden. Er vond
dus seizoensmigratie plaats. De prangende vraag rijst hoe het komt dat schapenfokkers
en olijftelers (ofwel veehouders en landbouwers) zich in de verkoop van textiel
hebben begeven. Daarvoor geeft de auteur een aantal mogelijke redenen. De eerste
is dat de verkoop van textiel geen ambacht is die speciale warenkennis vereist. Een
andere reden is de toenmalige situatie in Suriname: de levensmiddelensector was
sinds de jaren zeventig van de negentiende eeuw langzamerhand in Chinese handen
gekomen; de directe voedselvoorziening werd verzorgd door de Hindostanen. Maar
de textielmarkt, en dan met name de verkoop van damesstoffen, was nog braak
terrein. Hoewel de handel in herenstoffen nauw verbonden was met het beroep van
kleermaker, een beroep dat vooral door Hindostanen werd uitgeoefend (p. 43), gold
dat niet voor damesstoffen. De allerbelangrijkste reden dat de Libanezen zich in de
textiel ontplooiden, was naar mijn idee dan ook dat de eerste Libanees die succesrijk
damesstoffen verkocht, zijn kennis en netwerk heeft overgedragen aan de landgenoten
die na hem kwamen.
In 1890, nog geen dertig jaar na de afschaffing van de slavernij, zet Nicolas Karkabé
als eerste immigrant uit het toenmalig Libanees-Syrische deel van het Ottomaanse
rijk voet aan wal in Suriname, in het koloniale Suriname wordt hij door de regering
als blank geclassificeerd. Dat opent perspectieven in een door blanken geregeerde
kolonie met overwegend gekleurde gekoloniseerden. Karkabé opent een zaak aan
de Watermolenstraat, waar hij onder andere damesstoffen verkoopt. Hij trouwt met
een lichtgekleurde Surinaamse en vertrekt in 1923, na fortuin te hebben gemaakt,
met zijn vrouw naar Europa. Jozef Nassief neemt zijn zaak over en daarmee ook zijn
handelscontacten. Laatstgenoemde is voor veel landgenoten middelaar geweest in
het creëren van een bestaansbasis.
Tot aan zijn dood in 1962 bewaakt Nassief als een Cerberus de grenzen van de
Libanese etnie. Onder zijn leiding blijft de Libanese groep een hechte eenheid. Men
huwt binnen de groep. Gemengde huwelijken zijn uit den boze. In die tijd vallen
persoonlijke en sociale identiteit naadloos samen. Als effectief middel voor sociale
controle richt Nassief in 1932 de Libanistenclub op. Het is een uitsluitend mannelijk
gebeuren. Met zijn dood gaat ook de club ter ziele. Meer dan een generatie en ruim
dertig jaar later wordt een nieuwe vereniging opgericht, de Surinaams-Libanese
Vereniging (SLV). Op initiatief van het huidige bestuur is deze publicatie van Ad
de Bruijne tot stand gekomen.
Libanezen in Suriname is ook een geschiedenis in foto's. De allermooiste zijn die
op p. 46. Het zijn twee interieurfoto's van de stoffenzaak van Antonius Astaphan uit
omstreeks 1925. Niet alleen de winkelinrichting, ook de uitgestalde stoffen en de
kleding van het personeel (meestal de eigenaar en familieleden) komen prachtig tot
hun recht. Te oordelen naar
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de stoffen in de winkel is de inhoud niet gericht op de verkoop aan ‘Jan Modaal’.
Toch werden van oudsher ook stoffen aangeboden voor iedere beurs.
De tekst wordt verder ondersteund met een aantal geografische kaarten,
krantenadvertenties, tabellen en documenten. Bij de kaart van Paramaribo op p. 26
ontbreekt helaas het jaartal. De kaart van Noord-Libanon (p. 18) geeft de schaal niet
weer, zodat de afstand tussen Bazaoun en Hasroun en Dahr-el-Ain moeilijk te schatten
is.
Hoewel in deze publicatie geen plaats is ingeruimd voor de Libanese cultuur, zou
het niet misstaan hebben desnoods een klein onderdeel daarvan onder de aandacht
te brengen. Ook een klein paragraafje over de Libanese keuken zou welkom zijn
geweest, aangezien de toenemende kennis over de diversiteit van eetculturen in
Suriname de landsgrenzen overschrijdt. Zou dat misschien een deelonderwerp kunnen
zijn voor een volgende publicatie?
Sylvia M. Gooswit

Marieke Visser, ‘Kibri a kulturu’; Marcel Pinas. Benningbroek: Buro
Vlasblom Art and Projects B.V., 2006. 104 p., geen ISBN-nummer, prijs
€ 25,00.

Behoud de cultuur. Dat is het thema van de Surinaamse beeldend kunstenaar Marcel
Pinas (geb. 1971). Pinas gebruikt in zijn ruimtelijke objecten en installaties
voorwerpen uit de materiële cultuur van de Marrons, zoals delen van een korjaal,
oliedrums, of aluminium lepels. Bijvoorbeeld in ‘Sanfika’ (‘Wat is overgebleven’):
een installatie van 100 olielampen met daarboven 1000 lepels die bewegen op de
hitte van de lampen en door de wind. De lepels symboliseren de mensen; de lampen
staan voor de energie die nodig is om een cultuur in leven te houden. Om de installatie
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staan syllabes in Afaka-schrift, die samen het woord san-fi-ka vormen. Wat is er
eigenlijk overgebleven?
De ‘Kuku’ is volgens Pinas een beeld van de traditionele Marronkeuken: met
emaillen en plastic borden en bekers, en aluminium pannen op een houten rek. De
Marronvrouwen uit het binnenland gaan af en toe naar de stad om spullen te kopen:
pangistoffen, potten en pannen, borden, lepels enzovoort. De winkels in de
Saramaccastraat voorzien uitstekend in de behoeften van de binnenlandbewoner. Ze
verkopen jachtgeweren, buitenboordmotoren, touw, hangmatten, emaillen schalen,
aluminium potten en pannen en plastic borden en bekers. Het zijn voor het merendeel
Chinese producten die aantrekkelijk zijn vanwege hun prijs. De
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Saramacca Bazaar, Afrika Bazaar en Jeruzalem Bazaar spelen handig in op de vraag
en hebben allemaal nagenoeg hetzelfde assortiment. De ‘bussen’ (vrachtwagens) die
daar voor de deur stoppen, brengen de Marrons met hun inkopen weer terug naar het
binnenland.
Is dat dan de Marroncultuur? Een paar decennia geleden nog maakte men zelf
schalen, nappen en lepels van kalebassen. Deze voorwerpen worden nu alleen nog
maar voor de toeristen geproduceerd. Het fijne houtsnijwerk dat Richard en Sally
Price beschrijven in hun boek Maroon arts wordt niet meer gemaakt. De
stofversieringen op de traditionele pangi zijn verdwenen. De stoffen voor de pangi
zijn overigens altijd al importstoffen geweest. Cultuur is altijd in beweging. De vraag
is wat er gebeurt met de overgebleven cultuur.
Door een gordijn van lepels bereikt men een klaslokaal met schoolbanken, een
monument voor een veranderende cultuur. In deze installatie komen alle aspecten
van Pinas' werk samen: liet ritme van de banken, de versierende beschilderingen met
tekens uit het Afaka-schrift en het tembe-hoursnijwerk, de olielampjes, de Nederlandse
taalschriftjes en kaurischelpen. In de catalogus moet dit kunstwerk het doen zonder
tekst, waar de installaties ‘Sanfika’ en ‘Kokolampu’ nog een kleine uitleg krijgen.
De catalogus bestaat vooral uit foto's; de tweetalige tekst is heel summier en geeft
weinig uitleg. En waarom is de Engelse biografie niet even vertaald en geredigeerd?
Bij het monument ter nagedachtenis aan de inwoners van Moiwana is de tekst
storend summier. Dit monument herinnert aan de op 29 november 1986 gepleegde
moord op zeker 39 mensen - mannen, vrouwen en kinderen - door het Surinaamse
leger onder leiding van Desi Bouterse. De overlevenden vluchtten naar Frans Guyana,
waar zij in vluchtelingenkampen werden gehuisvest. Jarenlang bestond er nauwelijks
aandacht voor het bloedbad. De nabestaanden vonden pas gehoor toen in 2005 het
Inter-Amerikaanse Hof in Costa Rica de staat Suriname voor de moorden
veroordeelde. In dat jaar werd in Suriname ook de eerste officiële herdenking
gehouden bij het monument dat Pinas in 2004 op eigen initiatief en met eigen
middelen oprichtte.
De collages en schilderijen, waarin heel vaak geruite pangistof is verwerkt, zijn
attractief en kleurrijk, maar ‘plat’. Er is meer diepgang nodig om de thematiek echt
over te brengen. Ze spatten van het doek, maar lijken niet doorleefd. De kunstenaar
verliest zich te veel in details, zoals in het werk ‘Afaka Buku’ uit 2005. Het is dan
ook te hopen dat, om met Pinas te spreken, het werk steeds rijker zal worden.
Clazien Medendorp
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Carry-Ann Tjong-Ayong, Pe dede de, libi de / Waar dood is, is leven.
Utrecht: Stichting Vice Versa, 2005. 64 p., ISBN 90 9019 290 5. prijs €
16,60.
De mens is sterfelijk en het leven eindig: ‘Waar leven is, is ook de dood / en met dit
weten / werden onze kinderen groot,’ schrijft Carry-Ann Tjong-Ayong in haar tweede
dichtbundel, in het gedicht op de bekende woorden ‘Nanga palm wi de go’. Maar
Tjong-Ayong keert dit gegeven ook om en geeft deze bundel de titel Pe dede de, libi
de / Waar dood is, is leven. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden,
maar de dood betekent voor de dichteres geen einde, want voor haar is er het zekere
weten van een leven na de dood. Daarom geldt voor ieder mens ‘waar leven is, is
dood’, maar de gelovige christenmens kan ook zeggen ‘waar dood is, is leven’, een
ander en eeuwig leven in heerlijkheid. Dit is de essentie van deze tweede dichtbundel
van Carry-Ann Tjong-Ayong.
Dar de dichteres, die reeds op jaren is maar nog niet bejaard, de dood en het
hiernamaals zo dominant tot thema van haar bundel maakt, zou het gevolg kunnen
zijn van ziekte. Daardoor moest zij enkele jaren geleden afstand doen van haar
sociaalpolitiek zo actieve leven in Nederland. Zij ruilde het in voor het schrijverschap
en publiceerde inmiddels de dichtbundel De wasvrouw (2001) en het prozaboek
Masiakriki, het lied van de rivier (2004).
Deze nieuwe dichtbundel is doortrokken van de dood van naaste familie, vrienden
en bekenden, maar ook van onbekenden in eigen omgeving of in verre oorden. De
dood, kerkhoven en begraafplaatsen zijn in de gedichten alom tegenwoordig. Toch
is dit geen sombere bundel geworden. De dood betekent immers niet het einde voor
de dichteres. Er is de menselijke herinnering aan de overledene en het goddelijk heil;
er is dus werkelijk leven na de dood:
Oh, mocht ik dood gaan / zoals ik heb geleefd / in vreugde en plezier /
tussen bloemen en bolero's / vrienden en geliefden / om me heen / en mijn
familie / niemand droevig / nee, geen een / allen verheugd / dat de jaren /
van mijn jeugd tot het eind / gelukkig waren.
Tjong-Ayong verwoordt haar thematiek in gedichten die lezen als korte verhalen of
statements. Haar poëzie is geschreven in eenvoudige taal die met haar enjambementen
en gecamoufleerd rijm de spreek- en schrijftaal van het proza dicht nadert. Ondanks
de tweetalige titel zijn alle gedichten in het Nederlands, met uitzondering van twee
gedichten in het Sranan met Nederlandse vertaling.
De dichteres gaat in de bundel ook uitvoerig in op haar eigen ziekre en genezing,
in het besef dat zij nooit weer helemaal de oude kan zijn. Het korte gedicht ‘Weldadig
einde’ vat in zekere zin de hele bundel samen.
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mijn herinneringen aan de dood
zijn even dierbaar
als die van het leven
een nieuw begin
geen vrees, geen verdriet
zij horen bij wat ik
mijn leven lang
gretig onderging
ervaringen
van al die aspecten
die een gelukkige jeugd
een vruchtbaar leven
met zekere tred leiden
naar een vanzelfsprekend
een weldadig einde

Wim Rutgers

Karin Boven, Overleven in een grensgebied; Veranderingsprocessen bij de
Wayana in Suriname en Frans-Guyana. Utrecht/Amsterdam:
IBS/Rozenberg Publishers, 2006. [Bronnen voor de Studie van Suriname
(BSS) 26.] 325 p., ISBN 90 5170 621 9, prijs €34,90.

Vanaf 1986 kent de Nederlandse Karin Boven, die als antropologe werd opgeleid
aan de Universiteit Utrecht, de Wayana van Suriname. Zij heeft met hen geleefd en
gewoond, heeft lesgegeven op een lagere school in een van hun dorpen, heeft hun
taal geleerd en ondertussen constant onderzoek gedaan. In 2006 kon zij dat afronden
met een dissertatie. Boven is bij uitstek toegerust om antropologisch onderzoek te
doen en daarover te publiceren.
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Zij begint haar dissertatie met een verantwoording van haar onderzoeksmethode.
Haar belangstelling betreft het Wayanavolk, dat in het Amazonegebied leeft. Vele
onderzoekers, met allerlei verschillende onderzoeksmethoden, gingen haar in dat
gebied vooraf. Boven heeft hun werk (vanaf het structuralisme) bestudeerd en stelt
dat de studie van Amazonevolken zich kenmerkt door ‘een synergetische uitwisseling
tussen structurele en historische benaderingen’. Haar onderzoek strekt zich uit naar
de nationale samenlevingen, maar moet tevens de globul dynamics insluiten (pp.
18-19), Wie de Wayana bestudeert, moet daar dus ook de grotere verbanden van hun
leefwereld bij betrekken. Zij leven namelijk niet
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geïsoleerd, zomaar ergens in het Amazonegebied. Ook andere volken en groepen
zijn daar aanwezig. Boven wilde de ontwikkelingen van de confrontatie of de
ontmoeting met die andere volken of representanten ervan nagaan. Zij komt
vervolgens tot de conclusie dat de Wayana met veranderingsprocessen te maken
hebben gekregen, en niet tot hun nadeel. Zij zijn de actoren van hun eigen leven en
toekomst.
Dat is Boven te weten gekomen door nauwkeurige observatie. Zij beschrijft het
leven van de Wayana tegen de achtergrond van de nationale ontwikkelingen in
Suriname en Frans Guyana (Guyane). De Wayana aan de Lawa woonden in bepaalde
periodes van de Surinaamse en Frans Guyanese geschiedenis in een zogenaamd
borderland, een frontier society, ‘namelijk in een grensgebied met andere regels dan
elders en vele verschillende actoren’ (p. 34). Vandaar dat de ondertitel van haar boek
Overleven in een grensgebied luidt.
Openhartig vertelt Boven over haar onderzoekssituatie. Doordat een lange rij
onderzoekers haar vooraf was gegaan, wisten de Wayana wat ze moesten doen en
laten, wilden zij geld zien. Deze dissertatie beschouwt Boven als een tegenprestatie
voor alles wat de Wayana haar gegeven hebben, zowel materieel als immaterieel (p.
37). Dat hebben nog niet veel antropologen geschreven.
Na deze kentheoretische verantwoording in hoofdstuk 1 behandelt zij de h istorie
van oorlog en vrede in het gebied tussen de Orinoco en de Amazone. Daarbij geeft
zij hele interessante gegevens over de ontdekkers en onderdrukkers in die
geschiedenis, toegespitst op de Hollanders die in het gebied verbleven. Het volgende
hoofdstuk, een van de pijlers van haar studie, behandelt het ontstaan, de etnogenese
van het Wayanavolk. Die ‘geboorte’, overigens onder moeilijke omstandigheden,
vond plaats in contact en wisselwerking met de Marrons in hun leefgebied. Dit
materiaal schetst hoe alert zij reageren, voor zichzelf opkomen en er vervolgens voor
dat moment het beste uit weten te slepen.
Een ingrijpende confrontatie is de kerstening van de Wayana door Amerikaanse
zendelingen (die niet veel met Boven op hadden) en vanaf 1950 door de Surinaamse
overheid (cf. De West, 11 september 1963 met een eerste lang verhaal van en over
de zending). Zij maakt ook kort melding van een van de reacties van de Wayana op
de kerstening. Als gevolg van de sterke invloed van het christendom dat de
zendelingen brachten, bouwden zij een nieuwe levensstijl op.
Het leven in het dorp Kawemhakan vormt het hart van Bovens studie. De grote
vraag van haar onderzoek is of het leven daar een spiegel vormde van de
veranderingen in levensstijl. Op dat moment komt haar jarenlange ervaring met de
Wayana goed van pas. Zij beschrijft het dorp, de dorpelingen, de economie, de sociale
opbouw en de sociale relaties, met als specifiek onderdeel de wespenproef. Die
bepaalt of je een Wayana, een volwassene bent geworden. Boven gaat uitgebreid in
op - zowel goed als
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slecht aflopende - familierelaties. Verder behandelt zij het verlaten van de familie
en het dorp voor een betere toekomst.
Haar toegankelijke en in eenvoudige taal geschreven verhaal dat soms bijna te
concreet en te dichtbij is, wordt doorgetrokken naar de meest recente decennia van
de geschiedenis, de periode na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname, de
binnenlandse oorlog en alle ellende van dien. Maar de Wayana weten te overleven,
emanciperen zichzelf in confrontatie met de buitenwereld en blijken goed te kunnen
omgaan met de politiek en de economie.
Voor Boven betekent de meest recente periode, die tussen 1991 en 2005, een tijd
van nieuwe stroomversnellingen. Weer krijgen de Wayana met een nieuw fenomeen
te maken: de goudzoekerij van Brazilianen, Surinamers en andere groepen in hun
gebied, of liever door hun gebied. En opnieuw blijken zij dankzij hun mobiliteit,
inzicht en berekenende vastberadenheid daarmee goed uit de voeten te kunnen.
Boven sluit in het laatste, negende hoofdstuk haar overzicht af met een herhaling
van haar beginvraag: wat is er veranderd en hoe hebben de Wayana zich steeds
kunnen vernieuwen? Zij waagt zich zelfs aan het ontwerpen van een
toekomstperspectief voor de Wayana.
Boven voelde zich verplicht om deze studie na haar promotie aan de Wayana te
presenteren. Daarmee toonde zij aan dat de Wayana méér zijn dan een leuk object
om even op te promoveren. Het onderzoek en de lange periode bij dit Indiaanse volk
was haar meer waard (De Ware Tijd (Nederland), 16/22 februari 2007, B5).
Hoewel deze dissertatie slechts over een deel van dat volk gaat, is het een
standaardwerk geworden. De dissertatie is van belang vanwege de gehanteerde
methodiek, die een goed voorbeeld is voor verder en ander onderzoek. De
werkmethode is doorzichtig en niet al te sterk of strak in een bepaald antropologisch
onderzoekskeurslijf geperst; zij is heel nabij, heel respectvol en kenmerkt zich door
een goede balans tussen de inbreng vanuit eigen ervaringen en wat is gezegd door
anderen.
Wel hadden de illustraties hier en daar wat scherper (p. 42) en groter (pp. 176-177)
gekund. Annex 2 bevat een uitgebreide woordenlijst. En ten slotte is er een Engelse
summary toegevoegd, een uitgebreide literatuurlijst (met internetlinks), een dankwoord
en een curriculum vitae. Een plaats- en personenindex ontbreken helaas.
Joop Vernooij
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Louis Sicking, Frontières d'Outre-Mer; La France et les Pays-Bas dans le
monde atlantique au XIX siècle. Parijs: Les Indes Savantes, 2006. 205 p.
ISBN 2 84654 148 5, prijs €28,00.

In Frontières d'Outre-Mer maakt Louis Sicking, universitair docent middeleeuwse
geschiedenis te Leiden, een interessant uitstapje naar de negentiende eeuw. Hij
behandelt in dit boek drie conflicten die zich in die eeuw in de Atlantische koloniën
hebben afgespeeld tussen Nederland en Frankrijk. Twee conflicten waren mij bekend:
de poging van Frankrijk om in de periode 1843-1853 geheel Sint Maarten in zijn
bezit te krijgen en het dispuut over de loop van de grens tussen Frans Guyana en
Suriname. Van de derde kwestie had ik nog nooit gehoord. Dat betrof een conflict
aan de Goudkust (nu Ghana) tussen 1867 en 1871.
Laten we daarom met het laatste beginnen. Rond 1870 hadden Nederland en
Frankrijk geen kolonien in West-Afrika. Beide landen bezaten er forten (Elmina,
bijvoorbeeld, sinds 1637 Nederlands), bestemd voor de slavenhandel, maar die was
in 1807 afgeschaft. In de jaren rond 1870 bestond slavernij alleen nog in sommige
Spaanse koloniën, zoals Cuba en Puerto Rico, en in Brazilië. Aan de Goudkust bezat
ook Engeland slavenforten. Tot circa 1870 waagden de Europeanen zich zelden ver
uit het kusrgebied van West-Afrika, maar daarna begon de ‘jacht op Afrika’ en
poogden verschillende Europese staten delen van het continent te koloniseren. In
1867 verdeelden de Engelsen en Nederlanders hun territoriale aanspraken op de
Goudkust: het gebied ten oosten van de Kakum mochten de Engelsen koloniseren
en in het gebied ten westen daarvan mocht Nederland zijn gang gaan.
Deze ‘verdeling’ van koloniale aspiraties bracht Nederland in conflict met
Frankrijk, dat in dit gebied sinds 1843 (weer) twee forten bezat: Grand-Bassam en
Assinie. Dit conflict speelde zich vooral af op het diplomatieke vlak. Tot
schermutselingen is het nooit gekomen. Na de verpletterende nederlaag tegen de
Pruisen in het najaar van 1870 besloot Frankrijk de forten Grand-Bassam en Assinie
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maar te verlaten. Een jaar later droeg Nederland zijn bezittingen aan de Goudkust
over aan Engeland. Na de opening van het Suezkanaal, in 1870, was in Nederland
de interesse in de West-Afrikaanse bezittingen definitief voorbij. Nederland mocht
van Engeland als compensatie zijn gang gaan in Sumatra en dat was veelbelovender.
Ook het conflict over Sint Maarten ging als een nachtkaars uit. De eerste Fransen
arriveerden in 1627 op dit kleine Caraïbische eiland, de eerste Nederlanders vier jaar
later. In 1648 legden beide landen vast Dat zij het
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land zouden delen. Sint Maarten werd vooral een slavenkolonie, waar de
(Engelssprekende) slaven op suikerplantages en in zoutpannen werkten. Het ‘conflict’
begon in 1843, toen in Frankrijk geopperd werd het Nederlandse deel te annexeren,
vanwege de daar gelegen goede haven. Dat zou een Franse marinehaven moeten
worden. Frankrijk deed overigens niet veel pogingen om de kwestie daadwerkelijk
mei Nederland te bespreken en stelde ook geen eisen.
Een echt ‘probleem’ ontstond pas in 1848. In dat jaar schaften de Fransen de
slavernij af. Nederland zou dat niet eerder dan in 1863 doen. Het zal duidelijk zijn
dat na de afkondiging van het einde der slavernij in het Franse gedeelte van Sint
Maarten, de 1657 slaven aan de Nederlandse kant niet rustig bleven doorwerken. Zij
gingen in staking en zwermden uit, hun vrijheid opeisend. Het conflict tussen Frankrijk
en Nederland in deze periode bestond eruit dat de Fransen weigerden de naar het
Franse deel gevluchte slaven aan de Nederlanders uit te leveren. De militaire macht
op het eiland bestond uit één oorlogsschip met een bemanning van veertien personen.
Ingrijpen had weinig zin. De gezaghebber op het eiland besloot daarom de
Nederlandse slaven ‘de facto’ de status van vrije personen te geven; ‘de jure’ waren
zij dat nog niet, want daarvoor was het dus wachten op 1863.
Het derde conflict tussen de twee Europese landen betrof de loop van de grens
tussen Suriname en Frans Guyana. Deze kwestie liep na 1870 op, toen men verwachtte
dat er een aanzienlijke hoeveelheid goud te vinden zou zijn in de driehoek gevormd
tussen de Braziliaanse grens en de rivieren de Lawa en de Tapanahoni, de twee
stromen die bij Stoelmanseiland samenvloeien in de Marowijne.
In wezen was die grens al vastgesteld. In 1860 was een gemengd Nederlands-Franse
commissie tot de conclusie gekomen dat de Lawa meer water aan de Marowijne
leverde dan de Tapanahoni. De Franse overheid was het daar echter niet mee eens,
zodat beide landen een jaar later een nieuwe commissie uitzonden. Deze kwam tot
de conclusie dat de Lawa anderhalf keer zoveel water leverde als de Tapanahoni.
Omdat dit de Fransen niet goed uitkwam, negeerde de Franse overheid ook deze
bevindingen. Het bleven betwiste gebieden.
Rond 1860 werd in Frans Guyana voor het eerst goud gevonden. In 1874 was de
jaarlijkse uitvoer van dit metaal gestegen tot 432 kilogram. In 1880 bedroegen de
exporten van goud al 1928 kilo. Veel goud zou ook te vinden zijn in wat de
Lawa-driehoek werd genoemd, maar de Franse overheid stond aan Franse goudzoekers
niet toe te opereren in de Contesté, het betwiste gebied aan de westzijde van de Lawa.
Velen trokken zich daar echter weinig van aan. In 1889 besloten de Franse en
Nederlandse overheden alle illegale goudzoekers uit de Contesté te verjagen. Het
werd tijd dat er een einde kwam aan de onzekere situatie. Om het probleem op te
lossen, besloten beide overheden in 1891 het
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grensgeschil voor te leggen aan een neutrale partij, tsaar Alexander III van Rusland.
Na bestudering van de documenten besloot de tsaar dat de Lawa de grensrivier vormde
en het gebied tussen de Tapanahoni en de Lawa dus tot Suriname behoorde.
Louis Sicking leverde met zijn Frontières d'Outre-Mer een degelijk boek af. Voor
zover ik kan beoordelen zijn alle relevante secundaire bronnen over deze periode
bestudeerd en ook de in Frankrijk opgeborgen archiefstukken over de betreffende
periodes lijken grondig te zijn doorgenomen. In de Nederlandse archieven heeft de
auteur nauwelijks gegrasduind, maar ik heb niet het idee dat een dergelijke zoektocht
veel andere informatie zou hebben opgeleverd.
Ik heb me afgevraagd of het boek in het Nederlands of Engels vertaald zou moeten
worden. Eigenlijk denk ik dat dit niet nodig is. De in details geïnteresseerden moeten
hun Frans maar wat ophalen. Het ‘conflict’ in de Goudkust stelde weinig voor. Voor
zover het Sint Maarten betreft, is de kern van het betoog ook wel te vinden in Paula's
Vrije slaven; Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie
op Nederlands Sint Maarten, 1816-1863 uit 1993. Het geschil over de Contesté komt
ook uitgebreid aan de orde in diverse werken over Suriname. Dit wil niet zeggen dat
Sicking gedupliceerd heeft. Hij zet alles perfect op een rijtje en dal is uitermate
waardevol.
Wim Hoogbergen

Eric Jagdew, Jerome Egger, Marlyn Aaron-Denz, Orpheo Donk & Rita
Stolk (red.), Een liber amicorum voorAndré Loor. Paramaribo: Instituut
voor de Opleiding van Leraren, 2006. 179 p., ISBN 99914 790 0 7, prijs
onbekend.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

De politiek filosoof Isaiah Berlin heeft de beroemde vergelijking gemaakt tussen de
fox en de hedgehog. De vos weet veel dingen, de egel weet één groot ding. Zo bezien
is André Loor de vos van de Surinaamse geschiedenis: een man met een brede
belangstelling die een variëteit van historische onderwerpen met enthousiasme en
kennis van zaken kan bespreken en beschrijven. Loors belang voor de Surinaamse
geschiedenis maakt dat hij zeer wel een vriendenboek ter ere van zijn zeventigste
verjaardag verdient.
De bundel opent met een overzicht over Loors leven en loopbaan. Geboren in
1931 te Uitvlugt, werd hij net als zijn vader onderwijzer. In de loop der tijd werkte
hij bij verschillende onderwijs- en ambtelijke instellingen, en nog steeds is hij werk-
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zaam als docent bij het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Loors biografie
is helaas wat onbeholpen geschreven door Rita Stolk; een strakkere redactie van
zowel tekst als illustratiemateriaal was toe te juichen geweest.
Maurits Hassankhan geeft een nuttig overzicht van de ontwikkeling van het
Surinaamse archiefwezen sinds de negentiende eeuw. Goedbedoelde adviezen werden
vaak in de wind geslagen. Toch wordt het beheer van overheidsarchieven langzaam
maar zeker professioneler aangepakt. Het wachten is nu op het nieuwe archiefgebouw.
De bijdrage over dertig jaar Surinamistiek van Hans Ramsoedh zal lezers van Oso
mogelijk bekend voorkomen. Zijn historiografisch overzicht is een bewerkte versie
van een Oso-artikel uit 2001, dat toen echter slechts de periode tot 2000 bestreek.
Ramsoedh bespreekt het karakter en het perspectief van de Surinamistiek sinds de
onafhankelijkheid. Nieuw is zijn interessante beschouwing over historisch besef en
nut en noodzaak van een historische canon voor Suriname.
Orpheo Donk behandelt een eeuwenoude sluimerende kwestie die soms weer
oplaait: het grensconflict (of zijn het de grensconflicten?) met Guyana. In zijn niet
altijd even helder gestructureerde betoog geeft Donk de Surinaamse visie weer op
het maritieme grensgeschil. Nu er een uitspraak is in dit conflict, resten nog regelingen
met Guyana over de westgrens, de Corantijn, en de zuidgrens ten aanzien van het
drielandenpunt tussen Suriname, Guyana en Brazilië.
In Edwin Marshalls bijdrage over identiteit, nationalisme en natievorming worden
de begrippen ‘etniciteit’ en ‘identiteit’ losjes gehanteerd. Juist als Marshalls
beschouwing echt interessant wordt, met zijn constatering dat de overheid een beleid
zal moeten voeren om een nationale identiteit te bevorderen, is hij toe aan zijn
conclusie. Dus blijft de vraag: hoe kan of moet de overheid deze kwestie aanpakken?
En dient de bevordering van een nationale identiteit inderdaad van bovenaf gedirigeerd
te worden?
Een voorzet wordt gegeven in het overzicht over de bijdrage van het schoolvak
geschiedenis aan de kritische bewustwording van het Surinaamse verleden. Mildred
Caprino concludeert dat een dergelijke bewustwording niet is te meten, maar in haar
opsomming wordt wel duidelijk dat de teneur van het geschiedenisonderwijs na de
onafhankelijkheid, zoals te verwachten, is gewijzigd.
De bijdrage van Marlyn Aaron-Denz over de ontwikkeling van de
vrouwenbeweging heeft iets van een Powerpointpresentatie waarbij een aantal feiten
puntsgewijs en tamelijk kritiekloos wordt gepresenteerd. Duiding en onderbouwing
van deze, uitsluitend uit secundaire bron gedistilleerde feiten zou welkom zijn
geweest.
Renate de Bies geeft een overzicht van de evolutie in het lexicon van het
Surinaams-Nederlands. Zij bespreekt de demografische en sociaalpoli-
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tieke factoren die de woordenschat bepaald hebben. Het artikel bevat een niet
beredeneerde, alfabetische lijst van woorden en uitdrukkingen in het
Surinaams-Nederlands.
In zijn beschouwing over ‘God van de laatste tijd’ onderstreept Joop Vernooij het
belang van religie en rituelen in de emancipatie van de verschillende etnische groepen.
Religies zijn in Suriname etnisch bepaald: bevolkingsgroepen zetten religie naar hun
eigen hand en rituelen hevestigen etnische tradities. Een ander aspect dat Vernooij
zijdelings bespreekt, is de ontwikkeling van een eigen Surinaamse christelijke
theologie. Hij werpt hier belangrijke vragen op, zoals de vraag waarom de
bevrijdingstheologie in Suriname niet is aangeslagen. Helaas laat hij die
onbeantwoord.
Eric Jagdew bepreekt een zo langzamerhand letterlijk en figuurlijk hot topic:
ecologie en ecologische geschiedenis. Hij richt zijn bijdrage op de geschiedenis van
het bovenstroomgebied van de Coppenamerivier van de laatste jaren van de vijftiende
eeuw tot het begin van de eenentwintigste eeuw, dus van de komst van de Spanjaarden
tot de komst van de Zuidoost-Aziatische multinationale ondernemingen. Jagdew legt
het ecologisch belang van het Centraal Suriname Natuurreservaat uit en waarschuwt
tegen de opkomende mijnbouw, die slechts beperkt bijdraagt aan de economische
ontwikkeling en werkgelegenheid.
Lest best: Jerome Egger laat zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in het
vakbondswezen in de periode na de onafhankelijkheid. In zijn analyse benadrukt hij
dat twee factoren grote invloed hebben gehad op de macht van de bonden: de invloed
van etniciteit en de verwevenheid met de politiek. Vooral dit laatste punt is van
wezenlijk belang. Egger vraagt zich dan ook terecht af waar de grenzen liggen bij
deze nauwe verbondenheid tussen vakbondsleiders en politieke partijen. Hoeveel
verschillende petten kan men dragen en toch geloofwaardig blijven? De veelheid
aan bonden is een bijkomend probleem dat de geloofwaardigheid verder ondergraaft.
Andere, minder specifiek Surinaamse ontwikkelingen kunnen de vakbeweging ook
bedreigen, zoals vergrijzing, immigratie, globalisering en ontsourcing. Egger
concludeert dat de vakbeweging na de onafhankelijk heid steeds meer invloed kreeg,
maar dat de onderlinge verdeeldheid deze invloed ook deels weer ondermijnde.
Dit liber amicorum is, zoals vrijwel elke bundel arrikelen van de hand van
verschillende auteurs, onevenwichtig in benadering en kwaliteit. Enkele artikelen
zijn uitdagend, terwijl andere te voorspelbaar zijn, vooral omdat de auteurs angstvallig
dicht bij hun bronnen blijven en zich niet wagen aan diepere analyses. Slechts één
schrijver heeft gebruikgemaakt van primaire bronnen. Opvallend is ook de
afwezigheid van orale geschiedenis als bron. De verscheidenheid aan onderwerpen
die in dit vriendenboek aan bod komen, doen echter recht aan de veelzijdigheid van
André Loor.
Rosemarijn Hoefte
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Carla Tjon & Yee Ling Tang, Chinese ouderen in Nederland; 2 × 9 levens.
Amsterdam: De Verbeelding, 2006. 80 p., ISBN 90 74159 92 3, prijs €
20,40

Het onderwerp ‘Chinese ouderen in Nederland’ lijkt niet direct iets voor dit tijdschrift
over Suriname. Toch bestaat er een relatie met China, want vijf van de achttien
personen die zijn geportretteerd en beschreven in dit boek van auteur Carla Tjon en
fotograaf Yee Ling Tang hebben zich vanuit Suriname in Nederland gevestigd: twee
van hen zijn daar geboren, de drie anderen in China. De literatuur over Chinezen
maakt doorgaans duidelijk onderscheid tussen verschillende groepen aan de hand
van het land van herkomst, zoals China, Hongkong, Indonesië, Singapore, Maleisië,
Taiwan en Suriname. Deze groepen hebben immers uiteenlopende culturele
achtergronden, terwijl iedere groep bovendien nog een andere taal spreekt. Het
onderscheid in achtergrond komt ook tot uiting in de zeer verschillende manieren
waarop de namen van de Chinezen geromaniseerd zijn. Dat is kenmerkend voor de
situatie waarin zij zich bevinden.
Met naar schatting 5000 personen vormt de Surinaams-Chinese groep binnen de
Chinese familie in Nederland een kleine maar zeker niet onbelangrijke minderheid.
Hun herkomst uit Zuid-China maakt hen tot naaste buren en vaak ook tot verwanten
van de migranten uit de Chinese provincie Guangdong en uit Hongkong.
In deze publicatie worden de geselecteerden gebroederlijk en gezusterlijk
bijeengebracht om hun ‘ontsnappingsverhaal’ te vertellen: ver weg van de
discriminatie, de sociale en economische achterstand, om niet te spreken van de
politieke onderdrukking in het geboorte- of thuisland. In feite kan van slechts enkelen
gezegd worden dat zij vrijwillig en doelbewust naar Nederland zijn gekomen, namelijk
om te trouwen of te studeren.
Op war in de afzonderlijke teksten van deze uitgave te berde wordt gebracht, vak
nogal wat af te dingen. Uiteraard geldt dat niet voor de verhalen over het lief en leed
in het leven van de beschreven personen. Voor Surinamisten zijn vooral de volgende
punten meer van belang: Op p. 21 wordt opgemerkt dat het de Hakka's (een volksgroep
in China met een eigen taal en cultuur) waren ‘die als contractarbeiders of handelaren
terechtkwamen in Suriname enkele jaren na de afschaffing van de slavernij in 1853.’
Deze tweeledige informatie mist elke grond. Het is immers nog niet uitgemaakt dat
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de Hakka-groep er zo snel bij was en de slavernij is niet in of vóór 1853 afgeschaft.
Met name het laatste is een
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volstrekt onnodige fout. 1 juli 1863, de datum van de afschaffing van de slavernij,
had op heel eenvoudige wijze kunnen worden geverifieerd.
Interessant is de anekdote waarmee Che Yuk Mui op p. 57 haar bijdrage opent.
Zij herinnert zich een anders uitziende oom met ‘stug krullende haren en een
caramelachtige huidskleur.’ Deze man zou op zesjarige leeftijd door zijn vader vanuit
Suriname naar China zijn meegenomen en blijkt de ‘zoon van grootvaders broer en
een zwarte vrouw’ te zijn. Dit lijkt voor roots-zoekers een interessant aanknopingspunt
voor een genealogische speurtocht.
Voor Roy Ho Ten Soeng (p. 78) lijkt de achternaam een obsessie te worden. Het
fenomeen waarbij de hele naam van een (voor)ouder als nieuwe achternaam is gaan
functioneren voor latere generaties komt vaker en ook elders voor. Het was dus niet
alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand in Suriname die zo onnozel was, maar
kennelijk evenzo zijn talrijke collega's in andere landen, van Indonesië tot in het
Caraïbisch gebied, zoals in Guyana, Trinidad en Jamaica. Het voorbeeld van Edith
Tjoen (pp. 60 e.v.), de oudste dochter van immigrant Tjoen A Foek, laat zien op
welke andere wijze het probleem van de achternaam kan worden opgelost. Het is
overigens bekend dat enkele broers en zusters van Edith toch de achternaam Tjoen
A Foek (zijn blijven) voeren.
Deze bescheiden uitgave met haar biografische gegevens vormt een nuttige
aanvulling op het rijkgeschakeerde materiaal dat het Amsterdams Historisch Museum
heeft gepresenteerd tijdens zijn grote overzichtstentoonstellingen: Dong-Feng:
Oostenwind (1990/1991) en Een draak ontwaakt (2001). De documentatie zou
bovendien als aanzet kunnen dienen voor een meer systematische beschrijving van
dit volksdeel, dat er tot dusver nog voor lijkt te kiezen om op minder opvallende
wijze zijn leven te leiden. Wel rijst de vraag in hoeverre dit achttienkoppige
gezelschap van ouderen, vanwege de numerologisch bepaalde selectie, als
representatief kan worden beschouwd voor het geheel van deze in elk opzicht sterk
gemêleerde en gcstratificeerde bevolkingsgroep.
Tot slot mag worden gezegd dat alleen al de prachtige kleurenfoto's een goed beeld
geven van de besproken personages en hun woonomgeving. Voor wie belang stelt
in de levensloop inclusief de nadagen van een aantal oudere niet-restaurantchinezen
is dit boek een goede eerste introductie.
William L. Man A Hing
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Munye Oduber-Winklaar, Zo reken ik nu met je af / Ta asina y awor mi
ta regla cuenta cu bo. Haarlem: In de Knipscheer, 2007. 160 p., ISBN 978
90 6265 576 2, prijs € 16,90.

In haar poëtisch in het Papiaments geschreven en door haarzelf in het Nederlands
vertaalde debuut Zo reken ik nu met je af / Ta asina y awor mi ta regla cuenta cu bo
rekenr de op Bonaire geboren maar op Aruba wonende auteur Munye
Oduber-Winklaar niet alleen af met een niet nader genoemde verloren geliefde, maar
geeft ze ook zichzelf rekenschap van wat er gebeurde:
Tevergeefs zullen enkele nieuwsgierigen te weten willen komen wie degene
is met wie ik zou willen afrekenen Om het onderzoek te vergemakkelijken
Ook om eventuele misverstanden te voorkomen wil ik toch wel meteen
duidelijk stellen dat ik op de eerste plaats met mezelf Precies met mezelf
wil afrekenen Wie de wereld wil veranderen zal maar met zichzelf moeten
beginnen.
Dit citaat geeft al direct weer dat we hier niet met een traditionele bundel van relatief
korte gedichten te maken hebben, maar met een vorm van verhalende poëzie waarin
de auteur na het openingsgedicht in tien gedichten in parlandovorm haar ‘verhaal’
vertelt. Het hiervoor als proza weergegeven fragment beslaat in het oorspronkelijke
gedicht niet minder dan negentien versregels. Door de versregels op bepaalde
momenten af te kappen en woorden op een aparte versregel te isoleren, krijgen
belangrijke inhoudselementen specifieke aandacht. Wie probeert om van de geciteerde
zinnen poëzie te maken, zal ervaren dat er zich diverse mogelijkheden aanbieden,
die elk hun eigen accenten bewerkstelligen.
Het dichten en vervolgens publiceren van openhartige gedichten als persoonlijke
bekentenis is op een klein eiland met een gemeenschap van ongeveer 100.000 mensen
een waagstuk dat niet iedereen durft te ondernemen. De bundel opent dan ook met
een apologie voor het schrijven:
Te lang / heb ik /ondergedoken / verscholen / in mijn schrijven / geleefd
/ Ik geneerde me / om de welopgevoede / zedige nette dame / te beschamen
/ Doodsbang / om door mijn / onzinnige geschrijf / Bonaire / mijn
geboorteeiland / voor schur te zetten / Mijn familie / Mijn ouders / Mijn
broers en zusters.
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De publicatieangst jegens haar eiland, haar familie, vrienden, kennissen en haarzelf
weerhield de auteur er aanvankelijk van met haar poëzie tevoorschijn te komen. Ooit
schreef de Curaçaose auteur Jules de Palm over de koloniale schrijfangst die auteurs
moeten overwinnen in een kleine gemeenschap waarin schrijven geen
vanzelfsprekende traditie is. Maar eenmaal die barrière genomen, is bij
Oduber-Winklaar van de eerste aarzeling niet veel meer te merken. De auteur schrijft
haar persoonlijke gevoelens onvervaard van zich af.
De uitgever heeft gekozen voor een tweedelige bundel met eerst het volledige
Papiamentstalige origineel, gevolgd door de door de auteur zelfgemaakte Nederlandse
vertaling. Bij uitgaven waarin origineel en vertaling naast elkaar staan, kan de lezer
steeds switchen. Bij deze presentatie veroordeelt de lezer zich met een dergelijke
methode tot voortdurend bladeren van voor naar achter en omgekeerd.
De vertaling volgt het origineel getrouw maar niet letterlijk woord voor woord.
Als eerste gedicht na de intro is het met de Nederlands-Arubaanse Simia Literaire
Poëzieprijs bekroonde gedicht ‘E. soñorealidad / De droomrealiteit’ opgenomen. Dat
begint als volgt: ‘Bon spierra / pero den mi soño / mi a carga bo / yaya / hiba bo /
den tur e higra di solo / te riba Malecon.’ In de Nederlandse vertaling: ‘Klaarwakker
in mijn dromen / heb ik je meegenomen / In de zengende zon / langs de Malecon.’
Afgezien van het verschil in het aantal verzen, het ontbreken van de herhalende
opsomming en de vrijheid van woordkeuze heeft de dichter-vertaler hier een mooi
resultaat bereikt met de handhaving van het eindrijm en zelfs alliteratie toegevoegd.
Maar vaak is de vertaling heel wat minder literair en dikwijls zijn rijm en ritme
daarbij verloren gegaan. Wie de bundel dus echt wil waarderen, zal het origineel in
het Papiaments moeten lezen.
Daarvan een voorbeeld. Het omslag is versierd met een illustratie van een vlinder
door de in Nederland wonende Curaçaose kunstenaar José Maria Capricorne. Uit het
gedicht ‘E barbulet / De vlinder’ blijkt duidelijk het verschil tussen het
Papiamentstalige origineel en de Nederlandse vertaling. Ik citeer het begin: ‘Ki mishi
mi cu ne / Ta di unda mi a sac'e / Ecolecua / Awor mi sa / Algun decada pasa / mi
plachi preferi / den mi buki di lesa / di klas dos / e tabata.’ Dit fragment verliest in
de vertaling veel van de klankrijkdom en het rijm, en daardoor een groot stuk van
de impact op de lezer: ‘Die vlinder / Waar komt die / in Godsnaam / vandaan / Ja /
Precies / Ik weet het nu / Enkele decennia terug / mijn lievelingsplaatje / uit het
leesboekje / van de tweede klas.’ De vertaling dient daarom het begrip voor wie dat
behoeft, maar ze verhoogt niet de waarde van de bundel als geheel.
Een afrekening met een verloren en mislukte geliefde zou een wraakneming kunnen
inhouden, maar dat is niet het geval in Zo reken ik nu met je af. De rekening die
vereffend wordt, is er een van verzoening:
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Tur locual / a sosode / cu mi y cu bo / ra di un plan mayo / Ta asina mester
tabata / Ta e papel aki / a pertenece nos / den e bida aki / Pa finalisa / mi
a yega na e conclusion / cu abo ta pa semper/ mi prome ilusion di amor /
Abo ta pa semper tambe / mi prome desilusion di amor
(Alles / wat zich heeft voorgedaan / is van een hoger plan / Zo heeft het
moeten zijn / het is deze rol / die ons in dit leven / was toebedeeld / Tot
slot / ben ik / tot de conclusie / gekomen / dat jij voor altijd / mijn eerste
grote liefdes-illusie / zal zijn / Evenzo / voor altijd / mijn eerste grote
liefdes-desillusie).
Wim Rutgers

Joan Lesley, De bloeiende flamboyant. Haarlem: In de Knipscheer, 2007.
96 p., ISBN 978 90 6265 581 6, prijs € 11,50.

Joan Lesley, geboren op Aruba maar wonend in Nederland, bracht, nadat zij al
bijdragen aan verschillende tijdschriften had verzorgd, haar eerste complete
verhalenbundel uit onder de titel De bloeiende flamboyant, tevens de titel van een
van de twaalf verhalen. Het is een nogal schokkend verhaal van ontrouw en incest.
Misstappen in het verleden spelen hun funeste spel in het heden en zijn niet te
herstellen: ‘Hoe kan ik Rosa vertellen dat deze liefde waarnaar ze hunkert een
verboden liefde is?’
Tot voor kort waren er maar weinig Arubanen in Nederland actief op literair gebied.
Natuurlijk deden Arubaanse studenten als Henry Habibe, Pedro Velasquez en Federico
Oduber zich in de late jaren zestig gelden in tijdschriften als Kambio (1965-1968)
en Watapana (1968-1972), schreven en publiceerden Frank Rooi, Mario Dijkhoff
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en anderen van tijd tot tijd hun poëzie tijdens hun Nederlandse studietijd, maar daar
bleef het dan ook bij. Hun werk reikte veelal niet veel verder dan studentenkringen
en een select thuisfront. Daarna werd het stil, zeer stil op het Hollands-Arubaanse
front, ondanks de ruim 20.000 Arubanen die zich inmiddels tijdelijk of permanent
in Nederland gevestigd hadden.
Uitzondering op die stilte was Denis Henriquez, die vanaf begin jaren negentig
bij De Bezige Bij de drie romans Zuidstraat, Delft blues en De zomer van Alejandro
Bulos publiceerde, die samen als een drieluik de ontwikkeling van kind tot student
tot volwassene beschreven. Maar
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Henriquez hield zich verre van elk georganiseerd literair bedrijf. Giselle Ecury's
roman Erfdeel is van veel latere datum. Publicaties van Arubanen in Nederland waren
tot nu toe nooit meer dan incidenteel.
Maar de laatste jaren is er toch iets veranderd. Richard de Veer, Quito Nicolaas,
Olga Orman en anderen verenigden zich in de literaire club ‘Stichting Simia Literario,
netwerk van Antilliaanse en Arubaanse dichters en schrijvers’. Die stichting
organiseert niet alleen in eigen kring lezingen en schrijfworkshops - waar de leden
hun werk aan elkaar voorleggen en bespreken - maar treedt ook naar buiten met
voordrachten en publicaties. Zo verscheen de cd Simia Literario met voorgedragen
werk van diverse in Nederland wonende auteurs uit Aruba en Curaçao. En de stichting
publiceerde al iets eerder de bloemlezing Bentana habri, waaraan de leden gezusterlijk
en gebroederlijk bijdroegen, naast de hiervoor genoemden ook Richard de Veer,
Tania Pietersz en Joyce Herry. Een van hen was Joan Lesley. Zij presenteerde een
tweetal verhalen, dat nieuwsgierig maakte naar meer, zoals dat heet.
Joan Lesley is op Aruba geboren uit van Barbados afkomstige ouders. Haar
moedertaal is dus Engels, maar zij publiceerde in het Papiaments en nu in het
Nederlands. De achterkaft meldt dat ze ‘spelenderwijs’ het Nederlands leerde - kom
daar nu nog eens om, zou ik zeggen.
Haar verhalen zijn divers en bestrijken gebeurtenissen in Europa, Zuid-Amerika
en eigen land. Dood en leven, machismo en vrouwelijkheid, jeugd en volwassenheid
komen voor, maar van deze thema's is de dood een leidmotief.
De verhalen zijn over het algemeen kort. Lesley slaagt erin de lezer meteen in het
verhaal te plaatsen en zo af te sluiten dat er nog wat te raden of te interpreteren
overblijft: ‘Ze hadden elkaar ontmoet in een café in Amsterdam, nu een jaar geleden,
waar hij zich uit zelfmedelijden zat te bedrinken en zij wezenloos voor zich uit zat
te staren.’ Het is bepaald niet allemaal vrolijkheid wat uit de verhalen naar voren
komt. De verhalen zijn zorgvuldig verwoord maar verraden van tijd tot tijd de
worsteling van de beginnende auteur op zoek naar een eigen stijl.
Ook aan de elders besproken recente bundel Waarover we niet moeten praten;
Nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verbalen droeg Joan Lesley een verhaal bij. We
zullen ongetwijfeld nog meer van haar horen.
Wim Rutgers
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Peter Schumacher, Voor het vaderland weg; Nederlandse dienstweigeraars
in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep, 2007.
207 p., ISBN 978 90 5515 839 3, prijs € 16,90.

Voor het vaderland weg van Peter Schumacher, oud-redacteur van NRC Handelsblad,
handelt over de rekrutering tijdens de oorlogsjaren van Nederlandse dienstplichtigen
die in Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika woonachtig waren. Daarnaast
behandelt deze studie in een hoofdstuk de deportatie van een groep Nederlandse
dienstweigeraars in Zuid-Afrika naar Suriname en hun behandeling in Fort Zeelandia.
In juli 1940 voerde de Nederlandse regering in Londen de dienstplicht in voor alle
Nederlandse mannen geboren tussen 1904 en 1921 die woonachtig waren in Canada,
de Verenigde Staten, Engeland en Zuid Afrika (exterritoriale conscriptie). Zij dienden
zich te melden bij de diplomatieke Nederlandse missie om vervolgens getransporteerd
te worden naar Engeland voor een militaire opleiding. Zij werden ingedeeld bij de
Prinses Irene Brigade, een Nederlandse militaire eenheid. Mannen in de door de
Duitsers bezette gebieden en in de Nederlandse koloniën werden van deze maatregel
uitgezonderd. Nederlandse dienstplichtigen in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verre
Oosten werden gedetacheerd bij het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL).
De Nederlandse regering in Londen achtte het noodzakelijk een eigen leger op te
bouwen als een concrete bijdrage aan de geallieerde strijd en om meteen na de
bevrijding een legermacht ter beschikking te hebben.
Van meet af aan was er onder de Nederlanders die in aanmerking kwamen voor
de dienstplicht nauwelijks sprake van enig enthousiasme voor de status van ‘soldaat
van Oranje’. Zij waren Nederland in de crisisjaren ontvlucht op zoek naar een nieuwe
en betere toekomst. Veel van deze emigranten hadden in het nieuwe vaderland
ondertussen een nieuw bestaan opgebouwd en vreesden dat alle moeite tevergeefs
zou zijn geweest als zij nu een aantal jaren van huis moesten om een land te helpen
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bevrijden dat zij voorgoed hadden verlaten en waarvan de koningin ondertussen zelf
de benen had genomen naar Engeland. Zij doken dan ook massaal weg. Van het
aanvankelijke voornemen van Nederlandse zijde om een divisie van 10.000 man
samen te stellen, kwam dan ook weinig terecht. Uiteindelijk werden het er net 4000.
De rekrutering verschilde per land. Van de Canadezen mocht de Nederlandse
regering wervingsbureaus opzetten, propaganda maken door middel van advertenties,
posters en radiopraatjes en een depot opzetren waar de mannen een eerste militaire
training ondergingen voor ze scheep gingen naar Engeland. De oogst van de groots
opgezette campagne (kos-
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ten € 270.000) leverde hier slechts driehonderd man op tegenover ruim vijfhonderd
dienstweigeraars.
In tegenstelling tot in Canada kreeg de Nederlandse regering in de Verenigde
Staten aanvankelijk weinig tot geen medewerking voor de rekrutering. Voor alle
buitenlandse regeringen was dit namelijk bij wet verboden. Pas na de Japanse aanval
op Pearl Harbor, in december 1941, werden van Amerikaanse zijde alle beperkingen
op rekruteringsactiviteiten ingetrokken. Er gold echter wel één belangrijke beperking:
potentiële Nederlandse dienstplichtigen mochten niet met sancties en straffen worden
bedreigd als zij zich niet meldden. Evenals in Canada werd de rekruteringscampagne
in de Verenigde Staten een groot fiasco, met uiteindelijk iets meer dan driehonderd
geselecteerde Nederlandse dienstplichtigen. De rekruteringskosten bedroegen hier
jaarlijks $ 150.000.
Geheel anders was de situatie in Zuid-Afrika. Dat land stond wel Strafmaatregelen
tegen Nederlandse dienstweigeraars toe. Hoewel Zuid-Afrika in september 1940 de
zijde koos van de geallieerden, bleef de (blanke) bevolking sterk verdeeld. Een groot
deel van de Afrikaners van ‘Neerlands stam’ verzette zich regen de pro-geallieerde
opstelling van de eigen regering. De Boerenoorlog, die de Engelse in 1905 wonnen,
lag nog vers in het geheugen. In hun optiek moest Zuid-Afrika neutraal blijven. Veel
Afrikaner nationalistische groepen en dagbladen voerden openlijk campagne onder
de Nederlanders om hen ertoe te bewegen geen dienst te nemen. Van de 2000
dienstplichtigen lieten 200 niets van zich horen of gaven geen gehoor aan de oproep.
Vanwege de klopjacht door de Zuid-Afrikaanse politie doken velen onder.
Omdat de Zuid-Afrikaanse regering als eis had gesteld dat de gearresteerde
dienstweigeraars onmiddellijk moesten worden gedeporteerd, besloot Nederland in
1942 om 58 opgepakte dienstweigeraars naar Suriname over te brengen. Zij werden
opgesloten in Fort Zeelandia en voorgesteld als ‘gevaarlijke en fanatieke
nazisympathisanten’. Zij werden onderworpen aan een streng regime onder
verantwoordelijkheid van de brute kolonel J.K. Meijer. Volgens de auteur had de
behandeling van de dienstweigeraars in Fort Zeelandia veel weg van
concentratiekampmethoden die erop gericht waren de ‘landverraders’ uit Zuid-Afrika
op de knieën te krijgen en hen alsnog te laten tekenen voor indienstneming. Deze
behandeling had in zoverre ‘succes’ dat een halfjaar na hun opsluiting in Fort
Zeelandia het overgrote deel van de dienstweigeraars alsnog besloot te tekenen. In
mei 1943 werden zij overgebracht naar de Antillen, ter versterking van de kustwacht
om de olieraffinaderijen te beschermen. Veertien mannen persisteerden in hun
weigering en werden vervolgens als ‘politieke dienstweigeraars’ overgebracht naar
Kamp Copieweg (interneringskamp), waar reeds Duitse geïnterneerden met hun
gezinnen zaten. De veertien dienstweigeraars zouden pas in 1946 Suriname weer
verlaten.
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Schumacher is hard in zijn oordeel over de Nederlandse besluiten tner betrekking
tot de exterritoriale conscriptie. Volgens de auteur heeft de Nederlandse regering in
Londen nimmer onderzocht hoe groot de bereidheid onder emigranten was om het
oude vaderland, waaraan men vaak bittere herinneringen had, als militair te dienen.
De Prinses Irene Brigade had veel weg van een showlegertje bedoeld om met de
Nederlandse vlag voorop te paraderen voor geallieerde hotemetoten. Dit legertje
werd bovendien door het geallieerde hoofdkwartier ongeschikt geacht om te worden
ingezet bij de invasie van Normandië in juni 1944, aldus Schumacher. Hij typeert
het handelen van de toenmalige Nederlandse regering in deze kwestie als
schaamteloos.
Het deel over de deportatie van de groep Nederlandse dienstweigeraars in
Zuid-Afrika naar Suriname, hun behandeling in Fort Zeelandia en hun internering
in Kamp Copieweg (pp. 94-104 en 109-112) vormt een goede aanvulling op eerdere
studies over de geïnterneerden in Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog (zie de
recensie van het boek van Twan van den Brand in Oso 2007-1), waarin het accent
vooral ligr op de groep vermeende NSB'ers uit Nederlands-Indie die ondergebracht
waren in het interneringskamp op Jodensavanne.
Voor het vaderland weg is een aanklacht tegen het beleid van het Nederlandse
oorlogskabinet in deze kwestie en bedoeld als eerherstel voor de dienstweigeraars.
Het is een populairwetenschappelijke studie, in een vlotte journalistieke stijl
geschreven en daardoor voor een breed publiek toegankelijk.
Hans Ramsoedh

Rende van de Kamp, Onder vreemde vlag. Soesterberg: Aspekt, 2006. 242
p., ISBN 978 90 5911 2742, prijs € 19,95.
Rainer Mohr (pseudoniem van Olaf W. Timmroth), Yes, massa, yes; Ein
Roman. http://besuch-von-nebenan.de/downloads/ymyOWTpdf.pdf, 2005.
258 p.
De staatsgreep in Suriname van 25 februari 1980 door een groep sergeanten onder
leiding van Desi Bouterse heeft vanaf het eerste begin verdeelde reacties losgemaakt,
zowel binnen als buiten de republiek. Positieve en negatieve reacties, doorgaans met
een vreedzaam, maar soms ook met een gewelddadig karakter. Nauwelijks twee
maanden na de staatsgreep ondernam de militair Fred Ormskerk als eerste een poging
om de nieuwe militaire leiders gewapenderhand uit het machtscentrum te verdrijven.
Hoewel deze operatie voortijdig uitlekte en Ormskerk zijn coupplannen met een
gruwelijk einde moest bekopen, weerhield dit anderen er niet van om in zijn voetspoor
eveneens de wapens tegen het Bouterseregime op te nemen. Geen van de uitdagers
slaagde erin zijn doel te bereiken, al
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scheelde het in maart 1982 niet veel of de militairen Surendre Rambocus en Wilfred
Hawker waren in hun opzet geslaagd. De militaire leiding kende ook met Rambocus
en Hawker geen genade. Hun standrechtelijke executie riep reacties van ontsteltenis
en afschuw op, niet alleen binnen de Surinaamse gemeenschap.

Nadat Nederland en de Verenigde Staten in december 1982 hun samenwerking met
Suriname hadden opgeschort en de militairen van de weeromstuit hadden besloten
hun banden met ‘linkse’ regimes in de regio aan te halen, kreeg de oppositie tegen
Bouterse in toenemende mate een internationale dimensie. Het waren in het bijzonder
Nederlandse, Amerikaanse en Franse inlichtingendiensten die de bewegingen van
de legerleiding nauwlettend in de gaten begonnen te houden. De regeringen waaronder
deze diensten ressorteerden, achtten een verdere politieke destabilisering van de regio
ongewenst. Sterker, de Surinaamse setting (dunbevolkt land, veel tropisch regenwoud,
open grenzen, economisch aan de grond, politiek op een dood spoor) leek hen geschikt
om het ‘revolutionair proces’ met succes in een westers-democratische richting om
te buigen. Dit perspectief nodigde temeer uit tot actie toen Ronnie Brunswijk in 1986
vanuit Oost-Surinamc een guerrillaoorlog tegen Bouterse begon, aangemoedigd en
gesouffleerd door hun land ontvluchte Surinamers die zich in Nederland in ‘het
verzet’ tegen de militaire machthebbers hadden georganiseerd.
Over de plannen van het Surinaams verzet in Nederland om het Jungle-commando
van Brunswijk te laten optrekken naar Paramaribo, Bouterse als regeringsleider te
onttronen en de democratische rechtsstaat in Suriname te herstellen, is in de afgelopen
twintig jaar het nodige geschreven. In deze publicaties gaat de aandacht vooral uit
naar de situatie in Oost-Suriname en de effecten van de gevechtshandelingen op de
positie van het Nationaal Leger en op de leefomstandigheden van de burgerbevolking.
Tevens wordt daaarin stilgestaan bij de bemoeienis van buitenlandse huurlingen bij
acties tegen Bouterse, bij de (vaak brute) tegenacties die op touw werden gezet en
uitgevoerd door het Nationaal Leger en bij de kapitaalstromen achter de complotten
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om met Bouterse af te rekenen. Deze (overwegend journalistieke) productie is nu
uitgebreid met twee boeken van voormalige huurlingen: een documentair relaas van
de Nederlander Rende van de Kamp en een (alleen via internet verkrijgbare)
schelmenroman van de Duitser Olaf Timmroth.
Zowel Van de Kamp als Timmroth weidt uit over hun avontuurlijke bestaan, Dat
hen naar vele plaatsen in de wereld voerde en hen betrok bij tal van gewapende
conflicten. Zij dienden samen in het Vreemdelingenlegioen en waren in Libanon lid
van de milities van majoor Haddad. Beiden vertellen over hun aandeel in 1983 - dus
vóórdat Brunswijk in
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beeld kwam - bij een staatsgreep in Suriname die niet doorging. De aanleiding voor
Van de Kamp om hieraan te willen meedoen, was tamelijk triviaal. Hij had tijdelijk
niets om handen en meldde zich daarom uit eigen beweging bij het actiecomité
Herstel Democratie Nu van Rob Wormer en Evert Tjon, die hij kort daarvoor op
televisie had gezien. Drie maanden wachtte hij tevergeefs op het startsein om naar
Suriname te kunnen vertrekken. In die periode twistten verschillende Surinaamse
verzetscomités over het al dan met inzerten van huurlingen, over manieren om aan
financiële middelen te komen en over de onderlinge verdeling van ministersposten
- er op voorhand van uitgaand dat hun in Suriname de macht in handen zou vallen.
Meermalen ontdekte Van de Kamp dat er weer andere, niet zelden loslippige
figuren bij de plannen werden ingeschakeld, waardoor zijn vertrouwen in het
welslagen van de operatie zienderogen afnam. Geruchten over infiltratie van de
verzetsorganisaties door de BVD of door Boutersegetrouwen bevorderden de
slagkracht van de comités evenmin. Uireindelijk wordt de groep van Van de Kamp
ontmaskerd en uitgerangeerd door de Contra Inlichtingen Dienst van de Nederlandse
landmacht. Deze affaire, met meesteroplichter Peter van Haperen in de hoofdrol,
werd eerder door de journalisten Elma Verheij en Gerard van Westerloo uit de doeken
gedaan, eerst in Vrij Nederland, later in hun boek Het legergroene Suriname. Een
vervolgens door Van de Kamp uitgedokterd alternatief plan wordt door een van zijn
kameraden naar hetzelfde verslaggeversduo gelekt. Voor Van de Kamp is dat het
moment om zich uit het Surinaamse verzetsgebeuren terug te trekken.
Timmroth, die zich iets later op uitnodiging van Van de Kamp bij de groep van
Wormer en Tjon voegt, legt in zijn roman de nadruk op de vele plannen die Bevor
Rettich (Van de Kamp) en Rolf hechter (hijzelf) voorleggen aan de Raad voor de
Bevrijding van Suriname, de koepelorganisatie waarbij het actiecomité Herstel
Democratie Nu was aangesloten. Steevast verwijst de Raad hun initiatieven als zijnde
te duur naar de prullenbak. Dit geldt ook voor een plan dat niet voorziet in een invasie,
maar in een guerrillaoorlog. Timmroth is uitvoeriger dan Van de Kamp over een
bezoek dat het tweetal brengt aan de Amerikaanse ambassade in Den Haag, waar zij
financiële steun zoeken voor dit plan. Na een eerste niet onwelwillende reactie van
de Amerikanen blijft dit initiatief echter zonder follow-up. De teleurstelling bij Rettich
over het niet doorgaan van militaire activiteiten in Suriname wordt door Timmroth
zwaarder aangezet dan in Van de Kamps eigen bock. Uit het feit dat Timmroth er
melding van maakt dat nog diezelfde maand een guerrillaoorlog in Suriname uitbreekt,
mogen we concluderen dat de auteur gebeurtenissen uit 1983 en 1986 freihändig
met elkaar heeft verbonden, wat in een fictiewerk natuurlijk geoorloofd is. In een
voetnoot had Van de Kamp er al op gewezen dat Timmroths versie van de
werkelijkheid ‘niet overal helemaal juist’ is.
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De betrokkenheid van Van de Kamp en Timmroth bij Suriname is van korte duur
geweest en heeft weinig sporen nagelaten. Dat blijkt ook uit het aantal pagina's dat
zij deze episode toebedelen in hun werk (Van de Kamp pp. 95-110, Timmroth pp.
196-206). Achteraf kan worden vastgesteld dat de affaire onbedoeld voor een rustpunt
heeft gezorgd in hun adrenalinebestaan. Voor de Surinamistiek is de bereken is van
hun verhalen navenant beperkt. niet alleen omdat al eerder huurlingen een boekje
opendeden over hun Suriname-ervaringen (zie bijvoorbeeld A Mercenary's taie van
Karl Penta), maar vooral omdat de wederwaardigheden van Van de Kamp en
Timmroth hooguit bevestigen en persoonlijk inkleuren wat Verheij en Van Westcrloo
eerder systematisch onderzochten en aan het licht brachten.
Peter Meel

Dolf Verroen, Slaaf kindje slaaf. Rotterdam. Ger Guijs, 2006. 95 p., ISBN
978 90 6734 451 7, prijs € 12,50.

De laatste tijd is er binnen de westerse kinderliteratuur belangstelling ontstaan voor
het onderwerp slavernij. De plank met boeken hierover groeit. Ook Dolf Verroen,
een bekend kinderboekenschrijver, heeft zich met het kinderboek Slaaf kindje slaaf
aan dit onderwerp gewaagd. Dit boek is gericht op lezertjes van tien jaar en ouder.
Hoofdpersoon is de ik-figuur, Maria, die aan het begin van het verhaal haar twaalfde
verjaardag viert. Het grootste cadeau dat zij krijgt, is ‘Koko’, een eigen slaaf die in
een schaal naar haar toe wordt gebracht. Maria's borsten zijn haar belangrijkste zorg,
of beter het feit dat die zich maar niet willen ontwikkelen. Intussen glijden elke week
haar dagen voorbij, met als enig hoogtepunt het bezoek op de woensdagmiddag van
haar drie tantes. Maria's zorgeloze leven verandert echter als haar vader een mooie
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slavin koopt met wie hij een seksuele relatie begint. Dit leidt tot veel verdriet bij haar
moeder. Als Maria's vader een tijdje weg is omdat grootvader een beroerte heeft
gehad, verwondt de moeder van Maria de minnares van haar man door haar gezicht
met de hak van haar schoen te bewerken. De slavin verliest daarmee haar
aantrekkingskracht en wordt door haar baas bij zijn terugkeer meteen doorverkocht
op de slavenmarkt.
Op aandrang van de tantes wisselt Maria Koko ondertussen in voor een slavin aan
wie zij als meisje meer zou hebben. Deze jonge slavin baart kort na haar komst een
kindje dat duidelijk van blanke afkomst is. Als Maria haar op straffe van het afpakken
van het kind de naam van de
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vader ontfutselt, blijkt dat Lukas te zijn, de jongen op wie zij al een rijd verliefd is.
Zo krijgt ook Maria te maken met het probleem dal de slavinnen voor de blanke
mannen en blanke jongens in de kolonie naast werkpaarden ook seksuele objecten
blijken te zijn.
Slaaf kindje slaaf is een boek met erg korte zinnen en dito hoofdstukjes. Het verhaal
wordt heel sec verteld. Het perspectief ligt volledig bij Maria, die geen enkele twijfel
kent over het systeem van de slavernij. Dat is dus ook het perspectief dat de lezertjes
wordt voorgehouden. Sommigen vermoeden dat het boek in eerste instantie weinig
aandacht kreeg in de Nederlandse pers vanwege de harde toon. Maar in Duitsland
ontving het vorig jaar, onder de titel Wie schön weiss ich bin, zelfs twee prijzen, de
Gustav Heinemann Friedenpreis lür Kinder- und Jungendbücher en de Deutscher
Jugendliteraturpreis 2006.
De redactie van Oso ontving van een lezer een uitgebreide kritiek op het boek van
Verroen. Deze lezer had onder meer moeite met de illustraties. Hij vond alle mensen
in het boek eenzelfde uiterlijk hebben. Blank en zwart hebben een ovaal hoofd, stelt
hij, en alle vrouwen hebben een pruilmondje. De illustratrice, zegt hij verder, heeft
nooit goed naar een neger gekeken. De zwart-witillustraties van Veronica Nahmias
zijn schetsmatig van opzet. Dat hier niet Nola Hanerman bezig is geweest, mag
duidelijk zijn, maar de rekeningen hebben zeker een ondersteunende functie bij het
verhaal en stimuleren de lezer tot verdere verbeelding van de wereld in woorden.
Volgens de betreffende lezer van Oso bevat het boek verder veel feitelijke
onjuistheden over het Suriname van de beschreven periode. Zo rept Verroen over
een theeplantage die, volgens de lezer, in Suriname nooit bestaan zou hebben, net
als een bepaald type prieel en een gesloten rijtuig. Een probleem met deze kririek is
dat Suriname nergens in het verhaal wordt genoemd.
Wat Verroen wel doet, is in een uitgebreid nawoord verrellen hoe hij ertoe kwam
dit boek te schrijven. De auteur bezocht Suriname twee keer en werd zich daar bewust
van het slavernijverleden waar Nederland bij betrokken was geweest. De directe
aanleiding tot het schrijven van Slaaf kindje slaaf was echter het verzoek van een
Ghanees die hem rondleidde in het Fort Elmina om de geschiedenis rond de slavernij
te boekstaven. Verroen antwoordde daarop dat hem dat niet zou lukken. Maar op
een dag las hij een boek van een andere Nederlandse kinderboekenschrijver en werd
hij geïnspireerd door de vorm. Toen pakre hij zijn pen en schreef Slaaf kindje slaaf.
Ook dan blijft de vraag bestaan of literatuur überhaupt beoordeeld moet worden
op basis van het criterium Dat zij zo veel mogelijk met de ‘werkelijkheid’ moet
overeenkomen. Literatuur, zo stellen schrijvers keer op keer, heeft niet de intentie
de werkelijkheid na te bootsen. ‘Literatuur,’ zo schreef Margriet de Moor in haar
pas verschenen bundel Als een hond zijn blinde
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baas, ‘is geen illustratie van (maar een toevoeging aan) de werkelijkheid.’ Waar
Verroen (of zijn redacteur) misschien beter wel navraag naar had kunnen doen, is of
zwarte mensen net als blanken roze tepels hebben. Het is hoog tijd voor beide heren,
of de heer en dame, om eens een zwarte man of vrouw tot hun slaapkamer toe te
laten of gewoon eens de ogen de kost te geven op een strand of in een zwembad.
Henna Goudzand Nahar

Yvon van der Pijl, Levende-doden; Afrikaans-Surinaamse percepties,
praktijken en rituelen rondom dood en rouw. Utrecht/Amsterdam:
IBS/Rozenberg Publishers, 2007. [Bronnen voor de Studie van Suriname
(BSS) 27.] 592 p., ISBN 978 90 5170 923 0, prijs € 44,50.

De Nederlandse cukureel-antropologe Yvon van der Pijl deed in 1999-2000 onderzoek
bij de Afrikaans-Surinamers, voornamelijk in Paramaribo, naar gedachten en daden
rond dood en rouw. Dit resulteerde in een dissertatie die zij in 2007 verdedigde aan
de Universiteit Utrecht.
In haar studie begint Van der Pijl met een uiteenzetting van haar uitgangspunten
als antropoloog. Zij deed etnografisch werk: zij beschreef wat zij meemaakte. Zij
heeft haar ervaringen opgetekend, maar vooral ook hetgeen zij besprak met mensen
rondom dood en rouw. Van der Pijl heeft dat willen duiden en zij heeft geïnterpreteerd.
Daarbij spelen enkele belangrijke kwesties een rol, zoals het naast elkaar bestaan
van traditie en moderniteit, (multitemporele heterogeniteit) en de processen van
creolisering (syncretisatie/anti-syncrctisarie en de- of retraditionalisatie). In de
constructie van de cultuur rond dood en rouw spelen deze zaken in Suriname door
elkaar, dialectisch en soms contradictorisch.
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Van der Pijl heeft haar eigen positie in dat verwerkingsproces onderkend, namelijk
als vreemde, als nieuwkomer met een andere gedachtewereld, en als iemand die
aangewezen was op veel informatie van andere personen. Daarmee is zij de weg van
de nieuwe antropologie gegaan, namelijk de onderkenning van de eigen positie en
de eigen specifieke insteek of hermeneutische positie voor verstaan, interpretatie en
verwerking. Bij haar onderzoek heeft zij geen onderzoek gedaan naar het Afrikaanse
erfgoed rond dood en rouw bij de Creolen in Suriname. Wel verwijst zij soms naar
andere Afrikaans-Surinamers, namelijk de Marrons.
Van der Pijl heeft als titel Levende-doden gekozen, omdat zij ervaren heeft (dat
is haar interpretatie) dat de doden, de gestorvenen, niet dood
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zijn in de beleving en actie van de Creolen. Dit heeft zij willen aangeven door de
grammaticaal opvallende en merkwaardige titel. De doden blijven bij de levenden
en omgekeerd. De interactie van leven is levendig en levenwekkend. De doden kijken
met de mensen mee en hebben een overzicht van verleden, heden en toekomst.
Om bij de belevingswereld van de Creolen te blijven, begint zij haar proefschrift
van 592 pagina's met een Anansiverhaal (Anansi en Dood). Zij besteedt aandacht
aan de politiek-sociale situatie in het Suriname van haar onderzoeksjaren en aan de
positie en zelfpositionering van de Creolen in dat land, in verleden en heden. Zij
betrekt er, bescheiden, de Creolen in Nederland en hun handelen en denken rond
dood en rouw bij.
Dan komt Van der Pijl tot haar belevenissen en gesprekken rond de dood in
Suriname, met name de dede oso (letterlijk: dood huis, of dodenhuis), wie er in actie
komen en wat er allemaal al niet gebeurt en moet gebeuren als er in een familie een
sterfgeval is. De dode is lid van een kleine of grote familie, woont in een buurt, is
lid van een vereniging of partij: allen hebben hun plaats in het hele gebeuren rond
een sterfgeval.
Een van de opvallendste elementen is het afleggen (wasi dede) van de gestorvene
door een afleggers- of lijkbewassersvereniging (was' dedesma of ook wel dinari),
waarvan er tientallen in Paramaribo en in Suriname (en ook in Nederland) zijn. Dat
afleggen moet zorgvuldig en volgens traditie gebeuren. Het is liefdewerk waarvoor
veel respect opgebracht wordt.
Aan de begrafenis gaat altijd het afscheid (prati) vooraf, de scheiding van de dode
van de familie of andersom, via rituelen, en dan via een slotbijeenkomst, de singi
neti (zangavond en -nacht). De singi neti is een bijeenkomst van naasten en verdere
familie, vrienden en kennissen, buren, mensen van het werk of de vereniging. Er is
normaliter veel belangstelling voor de singi neti; er wordt veel gezongen, met pauzen,
met verhalen, maar ook gegeten en gedronken, soms tot aan het ochtendgloren. Er
zijn leiders/sters die voorgaan bij het zingen. Vaak zijn dat ook mensen van de
afleggersverenigingen.
De begrafenis is het volgende moment van onderzoek. Daarbij zijn vele varianten
te onderkennen. Het merendeel van de Creolen is christen. Vaak hebben de christelijke
kerken waarvan zij lidmaat zijn, geen respect, laar staan ruimte, voor allerlei
traditionele culturele en religieuze elementen van het Afrikaans-Surinaamse erfgoed.
In Van der Pijls dissertatie komen winti en wintiprey als opvallende elementen of
momenten van dit erfgoed aan de orde. We missen een beetje de beschrijving van
het wegruimen en begraven van overgebleven voedsel, trowe nyan, na de zang op
een singi neti of broko dey.
In dit geheel van rite de passage is er nog een ayti dey. een viering op de achtste
dag, ter herdenking van de overledene, en eventueel een siksi wiki, een viering na
zes weken. Soms is er ook vanuit de christelijke traditie een jaargetijde.
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Van der Pijl wijst erop dat vanuit bijvoorbeeld families in het buitenland of
remigranten een re-traditionalisering (tradiriedrang) plaatsvindt. Zij hebben het geld
om de toch wel dure aangelegenheid van dood en rouw te betalen. Zij kunnen een
singi neti sponsoren, een bazuinkoor heralen. Niemand heeft ooit zo uitgebreid
onderzoek gedaan naar het belangrijke fenomeen van dood en rouw van de Creolen.
Bij de promotieplechrigheid werd dan ook al gesproken over een standaardwerk.
Enkele aspecten van de funeraire cultuur zijn wat minder belicht, zoals de kerkdiensten
van dominees en priesters (en hun pastorale houding), de interreligieuze situatie, de
crematieplechtigheden met interreligieuze mogelijkheden, de mogelijke variaties
van vieringen en de oecumenische vieringen, maar natuurlijk kan niet alles aan bod
komen. Een mooie studie blijft het. De onderzoekster schrijft aangenaam, heeft
genoten van haar ervaringen en gesprekken, en kan soms met humor over mensen
en gebeurtenissen verhalen. Dat is een fijn en welkom aspect van deze dissertatie.
Yvon van der Pijl heeft een uitgebreide bibliografie en een glossarium toegevoegd,
een lijst van geïnterviewden met datum en een lijst van casussen, situatieanalyses en
observaties, ook met datum. Het is jammer dat er geen index van onderwerpen en
personen aan toegevoegd is. Rozenberg Publishers verontschuldigt zich ervoor dat
er enkele slordigheden in de tekst (zoals enkele onderschriften bij foto's) zijn geslopen.
We hebben zelf in het verleden ontelbare begrafenissen en belendende activiteiten
en aanverwante zaken meegemaakt. Het is goed dat alles op een rijtje is gezet en een
interpretatie gekregen heeft. Voor Van der Pijl is duidelijk dat de doden levend zijn
en blijven en Dat dit - soms uitbundig, soms opvallend en soms bescheiden - binnen
de kring van familie en anderen gevierd wordt en moet worden. Zo blijft het leven
bij mensen, met een verbindingsteken. Dat is de Afrikaans-Surinaamse funeraire
cultuur geworden.
Joop Vernooij

Aart G. Broek, De kleur van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao;
Ideologie en schrijven in het Papiamentu sinds 1863, deel I:
Geschiedschrijving. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2006. 337 p., ISBN 978 90
6718 266 4.
Aart G. Broek, Sidney M. Joubert & Lucille Berry-Haseth (red.), De kleur
van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao; Ideologie en schrijven in het
Papiamentu sinds 1863, deel II: Anthologie. Leiden: KITLV Uitgeverij,
2006. 562 p., ISBN 978 90 6718 275 3, prijs voor beide delen € 49,50.
Is er meer gelijk dan eigen? Sommige onderzoekers benadrukken de eenheid van het
Caraïbisch gebied, zijn cultuur en literatuur. Anderen zien vooral de onderlinge
verscheidenheid van de landen, in hun omvang,
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politiek en geschiedenis, welvaart, contacten, talen en literaturen. In ons geval, ter
bespreking van een inleiding en anthologie van de literatuur in het Papiaments voor
dit tijdschrift, kunnen we de vraag stellen: wat verbindt de literatuur van Suriname
met die van de drie Benedenwindse eilanden? Vanuit Caraïbische optiek is dat een
historisch hachelijke vraag. Nederland zag en ziet nog steeds ‘De West’ als één
gebied, zonder besef van het structurele verschil tussen beide.

In 1998 verscheen een monumentale door Aart G. Broek geschreven inleiding,
gevolgd door een door Aart G. Broek, Sidney M. Joubert & Lucille Berry- Haseth
verzorgde tweedelige bloemlezing van de literatuur in het Papiaments, onder de titel
Pa saka kara - je gezicht laten zien, goed voor de dag komen - uitgegeven met
Unesco-stcun door de Fundashon Pierre Lauffer op Curaçao. Van deze historische
inleiding en anthologie is nu bij het Leidse KITLV een enigszins bekorte en bewerkte,
in het Nederlands vertaalde, tweedelige uitgave verschenen onder de rirel De kleur
van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao; Ideologie en schrijven in het Papiamentu
sinds 1863. De inleiding heeft nagenoeg dezelfde omvang als het origineel; de
historisch-thematische bloemlezing is ten behoeve van een niet-lokaal lezerspubliek
enigszins aangepast en ingekort.
De branden van de arbeidsrevolte smeulden bij wijze van spreken nog na en het
puin van 30 mei 1969 was nog lang niet geruimd toen de bekende Antilliaanse dichter
Pierre A. Lauffer in 1971 de eerste bloemlezing met inleiding samenstelde van het
Papiaments onder de veelzeggende titel Di nos, antologia di nos literatura (Van ons,
anthologie van onze literatuur), een uitgave van 241 pagina's. De uitgave Pa saka
kara bewijst na dertig jaar de enorme expansie van de Papiamentstalige literatuur
gedurende de afgelopen decennia. De inleiding en de bloemlezing tellen in drie delen
samen meer dan 1000 goedgevulde pagina's, waarvan 282 voor de geschiedschrijving
van de Papiamentstalige literatuur, 279 voor het historische deel en 548 pagina's
voor het deel over de moderne literatuur.
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Het tweedelige De kleur van mijn eiland bevat respectievelijk 337 en 562 pagina's.
Beide delen beschrijven en tonen samen nagenoeg anderhalve eeuw geschreven
literatuur in het Papiaments. Na de orale literatuur begint het als literair beschouwde
Papiaments in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Terecht begint Aart Broek zijn historische inleiding met een citaat van Pierre
Lauffer uit de tijd dat deze aan zijn Di nos werkte en bij zijn materiaalverzameling
allereerst kwaliteit eiste: het tijdperk van goedkope rijmelarij of gelegenheidspoëzie
is voor Lauffer anno 1970 voorgoed
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voorbij: Nos mester por saka kara awor aki... We moeten nu echt goed voor de dag
komen!
Aart Broek deelt zijn inleiding in vijf hoofdsnikken in, vanaf de laatste decennia
van de negentiende eeuw tot heden. Het uitgangspunt voor zijn inleiding is de vraag
wie in welke tijd om welke reden welke teksten als literatuur waardeerde. Na dit
contemporaine vertrekpunt schetst hij in het kort het verloop van deze
waarderingsgeschiedenis. Het gaat hem er als literatuurhistoricus dus niet om wat
hijzelf goede literatuur vindt, maar ol en hoe tijdgenoten van de auteurs deze
pennenvruchten als literatuur interpreteerden en evalueerden, en war de mensen in
later tijden ervan vonden. De consequentie van een dergelijke lezersgerichte aanpak
is dat de vroege orale literatuur niet, zoals gebruikelijk, aan het begin en voorafgaand
aan de geschreven letteren behandeld wordt, maar pas in hoofdstuk drie. De oratuur
wist namelijk pas na de Tweede Wereldoorlog enige literaire waardering te verwerven.
De historicus is nogal Streng wat zijn literatuurbegrip betreft. Critici moesten aan
teksten daadwerkelijk uitgesproken literaire waarde toekennen om te worden
behandeld. Ik vraag me af of je die grenzen zo streng moet trekken in een maatschappij
waarin enig literatuurbegrip tot voor kort als zodanig nauwelijks functioneerde. Wie
zou er zich op het Aruba, Bonaire of Curaçao van honderd jaar geleden zorgen hebben
gemaakt of iets ‘literatuur’ was?
De vijf in grote lijnen chronologisch geordende hoofdstukken zetten de hoofdlijnen
uit, het grote structurele verband tussen de periodes van het postemancipatoire
beschavingsoffensief, de modernisering en secularisering van de Benedenwindse
eilanden, de ontwakende waardering voor de orale literatuur, het Afro-Antillianisme
en de creoliseringsidee. In bijna vijftig paragrafen geeft Broek vervolgens de zeer
gedetailleerde feitelijke invulling van die grote lijnen.
Het resultaat is veel méér dan alleen een inleiding op of een begeleiding van een
aantal literaire teksten, zoals het traditionele noemen van auteurs en titels, waarin
dergelijke introducties vaak ontaarden. Het is een document van de sociaal-culturele
geschiedenis van de Benedenwindse eilanden als dwingend en overtuigend kader
voor de anthologie.
Broek wijdt zijn eerste twee hoofdstukken vooral aan de rol van de missie in de
Papiamentstalige literatuur. Dat is terecht. Geen ander instituut in de Antilliaanse
samenleving heeft in de jaren tot de Tweede Wereldoorlog zoveel gedaan voor de
Papiamentstalige literatuur en voor wat we nu ‘leesbevordering’ noemen. Al was die
literatuur voor de kerk nooit een doel op zich, maar diende ze als bekcrings-,
civiliserings- en daarbij zelfs als disciplineringsmiddel, uitgaande van het onomstreden
leerstuk van nut en genoegen, want via vermaak kwam het volk immers gemakkelijker
tot de nodige lering. Dit literaire credo behield zijn geldigheid vanaf de emancipatie
tot aan de jaren veertig, zij het steeds minder. Monseig-
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neur Niewindt had het al in 1833 geformuleerd: ‘Even zozeer ik een al te uitgebreid
onderwijs voor die soort van menschen gevaarlijk zoude achten, evenzo meen ik,
dat eene volstrekte domheid nadelig wezen kan.’ Godsdienst, onderwijs en pers
waren de kerkelijke beschavingsmiddelen. Overigens was de eerste Papiamentstalige
krant, de Civilisadó van 1871-1875, niet van katholieke maar van liberale huize.
Broek waardeert deze aanvankelijke civilisatiemissie positief als een
maatschappelijke stap voorwaarts. Daarna liep die echter vast in eigen dogmatiek
en zien we dat dezelfde missie in de verdediging gedrongen wordt door de moderne
industrieel-maarschappelijke ontwikkeling met de opkomst van de raffinaderijen op
de eilanden vanaf het tweede en derde decennium van de vorige eeuw. De invloed
van de missie taande, waarop de onvermijdelijke, niet tegen te houden secularisering
volgde. Vervolgens gooide de kerk de rem erop en ontpopte zij zich voornamelijk
nog slechts als conservatieve kracht. De missie heeft overigens altijd bangelijk voor
het dilemma gestaan van enerzijds de zo door haar gewenste volksverheffing, die
door lezen gestimuleerd kon en moest worden, en anderzijds de angst voor de invloed
van al die gevaarlijke boekjes in het Spaans en Nederlands. Het Papiaments maakte
door zijn begrenzing tot drie kleine eilanden effectieve controle - censuur zo u wilt
- mogelijk en was daardoor het middel bij uitstek om de ‘vinger Gods’ te volgen en
alleen geschikte boeken het nihil obstat te verlenen.
De civilisacion moderna heeft het oude missie-ideaal in de verdediging gedrongen.
De Papiamentstalige literatuur volgde de maatschappelijke rol van het Papiaments
in het algemeen. De waardering voor die taal vertoonde (en vertoont) een samenhang
met de economische ontwikkeling via de vraag: wat kun je ermee in de maatschappij?
Wie zich door middel van het Papiaments kon ontplooien, waardeerde de taal positief.
En vice versa. Broek laat zien hoe met de werkmigrarie naar Spaanstalige landen als
Venezuela en Cuba het belang van het Spaans toenam, en hoe met de komst van de
Shell de waardering steeg voor de beheersing van het Nederlands. De waardering
voor het Papiaments neemt toe naargelang het meer maatschappelijke functies krijgt.
Hoofdstuk 3 behandelt de orale literatuur, omdat er eerst in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog belangstelling voor ontstond. Hoofdstuk 4 beschrijft onder meer de
interessante tegenstelling tussen expressie en communicatie. Schrijven en publiceren
in een kleine gemeenschap is geen sinecure wegens de kleinschaligheid en mogelijke
kritiek waaraan schrijvers zich met kunnen onttrekken. Iemand die publiceert, gaat
met de billen bloot en zal zich moeten openstellen voor kritiek. Zo gezien is de durf
om te schrijven op zich al een revolutionaire act, zeker als je schrijft over het eigen
eiland, zijn natuur en zijn mensen. Broek spreekt hier dan ook van de ‘verovering’
van de eilanden door de auteurs die de Afro-Anrilliaanse, arme en gewone mensen
kritisch beschrijven. Een van
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de literaire vormen daarvoor blijkt het toneel. Jammer genoeg bespreekr Broek hierbij
niets van enige receptie. Die werd bij andere onderdelen wel behandeld en is
bovendien een van de uitgangspunten van zijn studie.
Hoofdstuk 5 ten slotte behandelt de links-sociale kritiek rond 30 mei 1969, met
haar felle protest tegen het vermeende kolonialisme van met name de Sticusa, een
aanhoudend en veelstemmig protest dat uiteindelijk leidde tot de opheffing van deze
stichting eind 1988. Hier constateert Broek ook de vernauwing van een algemeen
Antilliaanse tot een exclusief zwarte, Afro-Anrilliaanse etniciteit, met een sterk
maatschappelijk engagement, dat zich uit in politiek gekleurd toneel en revo-literatuur.
Broek vat deze fel anti-imperialistische en anti-elitaire maatschappijkritiek samen
met de uitdrukkingen di nos e ta (het is van ons) en awor nos ta manda (nu zijn wij
aan de macht). Het volk moet in talrijke ‘gedichten’ worden wakker geschud in de
strijd tot bevrijding. Deze rumoerige literatuur verwordt algauw tot een obligaat
maniertje, waarbij de sociaalpolitiek correcte norm botst met de literaire norm. Tegen
deze di nos e ta-gedachten ontstaat al spoedig verzet door dichters die verder willen
kijken dan hun eiland klein is.
Bevolkingscijfers leren ons dat er ruim een kwart miljoen Papiamentssprekers in
het Caraïbische gebied wonen en inmiddels meer dan 120.000 in het Europese deel
van het koninkrijk. Al die Papiamentssprekers in Nederland hebben samen nog zo
weinig literatuur voortgebrachr dat Aart Broek daaraan nog geen speciale paragraaf
heeft gewijd. In het nieuwe millennium tekenen zich nu echter tendensen af dat de
literaire inspiratie de komende tijd ook uit Nederland zal komen, en dat de literatuur
van de Antillen de weg gaat die Suriname en zovele andere Caraïbische landen al
veel eerder hebben ingeslagen.
De bloemlezing volgt de literatuurgeschiedenis van het eerste deel in grote lijnen.
Er zijn enkele Compa Nunzi-verhalen opgenomen op verschillende momenten van
schriftelijke vastlegging, een aantal liederen uit de oude en nieuwe tijd en een aantal
verhalen die nauw bij de orale traditie aansluiten. Vervolgens zijn er voorbeelden
van onder kerkelijke invloed geschreven literatuur of van religieuze inspiratie. De
oude teksten zijn in de oorspronkelijke spelling opgenomen - een juiste beslissing wat met name bij de vroegste geschreven teksten de Nederlandse invloed uit die tijd
aantoont, door nu grappig en onbeholpen aandoende spellingen die gestoeld zijn op
de Nederlandse spellingregels van 1804. In dit historische deel van de bloemlezing
is heel vaak de hand van Aart Broek herkenbaar in de keuze, omdat juist die stukken
waarover hij in het verleden schreef en die uiteraard in zijn literatuurgeschiedenis
aan de orde kwamen, hier zijn opgenomen.
30 mei 1969 blijkt ook in de anthologie een scherpe scheidslijn. Rond de ‘grote
drie’ Luis H. Daal, Pierre A. Lauffer en Elis Juliana zijn de mindere goden
gegroepeerd. Er zijn hier nogal wat voorbeelden te vinden van
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natuurlyriek, persoonlijke expressie van algemeen menselijk gevoel en stil protest.
De opvallende thema's na 30 mei 1969 blijken de grote slavenopstand van 1795
onder leiding van Tula en het protest op het toneel en in de poëzie, terwijl het
maatschappelijk engagement later wordt ingeruild tegen persoonlijke uitingsvormen,
zowel in proza als in poëzie.
De opgenomen teksten werden gekozen om het karakteristieke van wat
contemporain als waardevol beschouwd werd en wat belangrijk en kenmerkend was
en is voor de literatuurgeschiedenis en de ontwikkeling van de literatuur. Niet volgens
een keuze van de moderne smaak, van wat de tijd heeft overleefd en ook nú nog
genietbaar blijkt. Dat is een verdedigbaar uitgangspunt, dat de anthologie vooral voor
de historisch geïnteresseerde van belang maakt, niet in de eerste plaats voor iemand
die nu eens graag een paar spannende Papiamentstalige teksten wil lezen in een
verloren uurtje. Overigens zijn het wel de kwalitatief beste teksten die werden
opgenomen.
Met een variant op de meest gestelde vraag aan auteurs ‘Waarom schrijft u?’
zouden we voor De kleur van mijn eiland nu kunnen vragen ‘voor wie schrijft u?’
Ik denk dat zowel de inleiding als de bloemlezing een vierdelig publiek kan dienen.
De uitgave verscheen in Nederland en is dientengevolge voor een Nederlands publiek
bestemd. zo worden de Papiamentstalige auteurs transatlantische culturele
ambassadeurs. Het is nu ook mogelijk om in Suriname kennis te nemen van de
Papiamentstalige literatuur. Ze zal ook zeker haar weg vinden op de eilanden zelf,
bij een geïnteresseerd Nederlandstalig publiek dat het Papiaments te weinig beheerst
om van het relatief ingewikkelde taalgebruik dat literatuur nu eenmaal vaak kenmerkt,
toch in vertaling kennis te kunnen nemen. De vierde publieksgroep zou de tweede
en derde generatie Euro-Antillianen in nederland kunnen zijn, die intussen van het
Papiaments vervreemd, hun roots-gevoel willen versterken.
Literatuur vervreemdt van het vertrouwde en maakt vertrouwd met het vreemde.
De literatuur van een land is bij uitstek geschikt om tot de cultuur van dat land en
volk door te dringen. Zo is De kleur van mijn eiland een uitstekend middel voor de
niet-Papiamentstalige lezers om toch via de literatuur kennis te kunnen maken met
de Antilliaanse mens en zijn wijze van leven. Maar ook voor wie wel Papiaments
leest, leveren deze vertalingen vaak een verrassende, nieuwe en originele sfeer op
als de vertaler tot mooie en originele woordvondsten komt.
Voor de Nederlandse lezer die denkt dat de Antilliaanse literatuur bestaat uit niet
meer namen dan de in het nederlands schrijvende en publicerende Cola Debrot, Boeli
van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion zal deze tweedelige uitgave een
eyeopener zijn en heeft ze een dubbele verrassing in petto. Niet alleen blijken er veel
meer auteurs te zijn - ruim tachtig werden er opgenomen - maar ook kunnen we
constateren dat die ‘nederlandstalige’ auteurs maar een deel van hun werk in het Ne-
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derlands hebben geschreven, de resr in het Papiaments. In De kleur van mijn eiland
komt Frank Martinus Arion natuurlijk wel voor. Maar zijn bekendste roman
Dubbelspel niet en helemaal geen Boeli van Leeuwen of Weekendpelgrimage en De
morgen loeit weer aan van Tip Marugg, wel enkele gedichten van hem en een verhaal.
De ondertitel Ideologie en schrijven in het Papiamentu sinds 1863 geeft wel het
beginpunt, maar niet het eindpunt aan. Pa saka kara verscheen in 1998 en werd in
feite al rond het midden van de jaren negentig afgesloten. Van wat in het decennium
daarna verscheen, is op een enkele uitzondering na in De kleur van mijn eiland niets
meer opgenomen. Broek verdedigt dit in zijn inleiding:
De geschiedenis van het schrijven stond op dat moment van de
Papiamentstalige uitgave vanzelfsprekend niet stil. Sindsdien zijn de
ontwikkelingen in het schrijven in het Papiamentu echter niet van dien
aard, dat er voor deze Nederlandstalige editie opmerkelijke aanvullingen
dienden te worden aangebracht. Hier en daar zijn bepaalde
aangelegenheden aangevuld, onder meer met bibliografische gegevens,
om ze zo dicht mogelijk bij het heden van de verzorging van deze uitgave,
2005, te brengen, (p. 4)
Dat heeft tot gevolg dat er geen jonge auteurs zijn opgenomen en - be- langrijker nauwelijks recent werk van bekende auteurs.
Ik keer terug naar het begin van mijn bijdrage. Wat verbindt deze literatuur in het
Papiaments van drie eilanden nu met de literatuur van een land als Suriname? Is er
meer gelijk dan eigen? Iedereen die een beetje op de hoogte is van de Surinaamse
literatuurgeschiedenis zal parallellen zien tussen deze Papiamentse literatuur en de
eigen literatuur. Het kost niet veel moeite om er een aantal te noemen. De auteurs
van de Papiamentstalige literatuur verblijven in eigen land of wonen in Nederland.
De auteurs die hun werk op lokaal niveau zelfstandig produceren en distribueren,
vallen heel wel te vergelijken met de lokale productie in Suriname. De kwantitatieve
en kwalitatieve ontwikkeling begint in beide gebieden vooral vanaf de tweede helft
van de twintigste eeuw, waarbij tijdschriften - soms gezamenlijke - een belangrijke
rol vervullen. Het Algemeen Nederlands Verbond en de Sticusa waren in beide landen
actief gedurende nagenoeg dezelfde periode. De nationalistische verzetsthema- tiek
van di nos e ta en awor nos ta manda zou vergelijkend bestudeerd kunnen worden
met die van Wie eegie sanie. Voor beide gebieden geldt dat daarbij naar Nederland
uitgezonden studenten een belangrijke rol hebben gespeeld. In beide gebieden begint
de woordkunst oraal met liederen en verhalen, waarbij Kompa Nanzi / Anansi
gemeenschappelijk bezit is. Voor beide gebieden geldt een ontwikkeling van
eurocentrisme en afrikanisme naar aandacht voor het lokale en het specifiek eigene
van
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de Caraïbische mengcultuur. Dichtersgeneraties gaan in beide gebieden de weg van
sociale lyriek naar persoonslyriek, van voordrachtspoëzie naar gedichten die passen
in een leesrraditie.
In Caribbean Interfaces (2007) pleit A. James Arnold voor een nieuwe fase in de
bestudering van de Caraïbische literatuur, die gekenmerkt moet worden door de
comparistiek. De Caraïbische criticus en de Caraïbische literatuurhistoricus dienen
meer te doen dan een taal multidisciplinair en vanuit een perspectief van
mondialisering te bestuderen. De aandacht dient gericht te zijn op zowel diachronie
als synchronie, op meertaligheid en op de bestudering van meerdere gebieden.
Zowel in Suriname als op de Antillen zijn belangrijke studies verschenen over de
taalproblematiek en de veeltaligheid in de afzonderlijke landen, zoals die van Lila
Gobardhan-Rambocus, Toos Smeuldcrs en bijvoorbeeld Florimon van Putte en Igma
van Putte-de Windt. In het verleden en recent is onderzoek verricht naar de oratuur
van beide gebieden, zoals door Rene Rosalia, Rose Mary Allen, Trudi Guda en
anderen. Wat levert een vergelijking van deze studies op? Er zijn talrijke generale
thema's die onderzocht kunnen worden. Wat betekent de migratie voor de auteurs
van Suriname en de Antillen? Zijn er parallellen en verschillen? Hoe verhoudt de
opvallende recente ontwikkeling van vrouwelijke auteurs in beide gebieden zich?
Zoals Suriname auteurs heeft als Astrid Roemer, Joanna Werners, Annel de Noré,
Cándani, Annerre de Vries, Marilyn Simons, Tessa Leuwsha, Usha Marhé en anderen,
zo hebben de eilanden auteurs als Diana Lebacs, Myra Römer, Giselle Ecury, Munye
Oduber-Winklaar, Joan Lesley en anderen. Hoe verhoudt hun werk zich ten opzichte
van elkaar?
In Caraïbisch verband verkeert de literatuur van Suriname en die van de eilanden
in een taalkundig geïsoleerde positie. Als ze naast de grote literatuur in het Spaans,
Engels en Frans al wordt opgemerkt, dan wordt ze toch nauwelijks besproken. De
Nederlands-Caraïbische literatuur als eenheid zou sterker kunnen staan. Comparistiek
helpt over de grenzen van het eigen beperkte gebied te kijken en de bestaande
verschillen van taal en cultuur te relativeren. De bestudering van de
Nederlands-Caraïbische literatuur als eenheid kan zo fungeren als middel en
demonstratie van wat mensen verbindt in plaats van wat hen scheidt. Er is meer gelijk
dan eigen!
Wim Rutgers
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Chandra van Binnendijk (red.), Soeki Irodikromo, beeldend
kunstenaar/Visual artist; Schilderijen, keramiek, batik 1965-2005.
Paramaribo: Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie in Suriname
(VHJI), 2005. 104 p., ISBN 99914 690 7 9, prijs onbekend.

Soekidjan Irodikromo, op 20 juni 1945 geboren op de plantage Pieterszorg aan de
rechteroever van de Commewijnerivier, is na Erwin de Vries misschien wel de
bekendste Surinaamse kunstenaar. Hij behoort tot de in de jaren zestig sterk
opkomende artiestengeneratie van De Vries, Stuarr Robles de Medina en Paul Woei.
Op zestienjarige leeftijd schrijft Irodikromo zich in op de CCS-school voor Beeldende
Kunsten in Paramaribo, waar hij door Nola Hatterman wordt ontdekt. Hierna vervolgt
hij zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, waar hij
de vrije opleiding schilderen en grafiek en een opleiding voor keramiek volgt. Na
zijn studie vestigt hij zich in 1972 weer in Suriname als kunstenaar en leraar. Na
zeven jaar hervat hij zijn studies met een barikopleiding aan de ASRI in Jogjakarta,
Indonesië. Na zijn verblijf in Indonesië introduceert hij het batikschilderen in
Suriname.
Ter gelegenheid van Irodikromo's veertigjarig jubileum als kunstenaar verscheen
een door de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) uitgegeven
overzichtscatalogus. Hiermee markeerde de vereniging ook de herdenking van 115
jaar Javaanse immigratie.
Het werk van Soeki wordt geïnspireerd door zijn afkomst. De eeuwenoude Javaanse
culturele traditie, en met name de Wayangtraditie, zijn terug te vinden in zijn werk.
Tijdens zijn periode in Nederland raakt Soeki onder de indruk van de
expressionistische Cobrabeweging. Deze fascinatie heeft zijn werk blijvend beïnvloed.
De halfabstractie van Cobra verbindt hij met thema's en symbolen uit de Javaanse
mythologie. Hiermee combineert hij traditie en moderniteit in war authentiek
modernisme genoemd kan worden. Soeki typeert zijn werk als Kulturu konmakandra,
de ontmoeting van de verschillende culturen op de Surinaamse grond. Uit deze
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multiculturele smeltpot haalt hij zijn inspiratie. De observatie van de andere culturele
uitingen maakt dat zijn werk niet meer als traditioneel Javaans kan worden
aangemerkt, maar hierdoor juist Surinaams wordt. Het werk straalt niet alleen
veelzijdigheid uit (batikdoeken, olieverfschilderijen en keramiek), maar vanwege de
grote zorgvuldigheid van de kunstenaar ook een constante kwaliteit.
De catalogus in ingedeeld in vier periodes van tien jaar, 1965-1975, 1975-1985,
1985-1995 en 1995-2005. Door te kiezen voor een periodisering kan de lezer steeds
de verandering en de groei in het werk van de kunste-
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naar zien. De samenstellers hebben voor deze uitgave ook gebruik mogen maken
van verschillende privécollecties, zodat werk dat normaliter niet openbaar te
bezichtigen is nu voor een groter publiek wordt ontsloten. Dit maakt het bekijken
van de mooie afbeeldingen tot een waar genot. Het oeuvre wordt op een bijzonder
prettige wijze ontsloten, zowel voor mensen die goed bekend zijn met het werk van
de kunstenaar als voor degenen die er minder mee bekend zijn. De lezer maakt kennis
met Soeki Irodikromo, niet alleen de kunstenaar, maar ook de mens.
De catalogus omvat dagbladrecensies van zijn exposities, alsook een stuk van
Gloria Leurs uit de catalogus van de Nationale Kunstbeurs (NK) uit 1990. Ook is er
een lijst met onderscheidingen en collecties in het buitenland waar Irodikromo's werk
is te vinden en een lijst van deelname aan exposities tot en met 2005. Het geheel
wordt gecomplementeerd met een deel van het artikel dat Sylvia Gooswit schreef
over de kunstenaar in Oso, jaargang 9, nummer 2.
De catalogus is een eerbetoon aan een veelzijdig getalenteerd kunstenaar die door
liefhebbers van Surinaamse kunst gewaardeerd zal worden. Het bekijken van het
werk smaakt naar meer. Het is jammer dat er in Suriname nog steeds geen museum
is voor moderne kunst waar het werk van Surinaamse kunstenaars permanent kan
worden tentoongesteld. Tot die rijd blijft het behelpen met kunstboeken zoals deze
uitgave.
Peter Sanches

Waarover we niet moeten praten; Nieuwe Surinaamse en Antilliaanse
verhalen. Voorwoord Denise Jannah. Haarlem: In de Knipscheer, 2007.
215 p., ISBN 978 90 6265 585 4, prijs € 15,75.
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Het kan zo langzamerhand niemand ontgaan zijn dat de schrijfsters uit Suriname, de
Nederlandse Antillen en Aruba aan een opzienbarende opmars bezig zijn. Het is
daarom een goed idee geweest van uitgeverij In de Knipscheer om van deze nieuwe
lichting een tableau de la troupe te bezorgen: nieuwe verhalen van twintig vrouwelijke
auteurs die allen, op Diana Lebacs, Joanna Werners en Cándani na, hun prozadebuut
hebben gemaakt sinds het jaar 2000. Zowat de enige ontbrekende namen zijn die van
Myra Römer en Aliefka Bijlsma.
Leest men normaal de boeken - vaak Knipscheer-titels - van het geselecteerde
twintigtal gespreid over de tijd, nu komen zij alle vlak na elkaar langs en is een
vergelijking van hun ‘soortgelijk gewicht’
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mogelijk. Daar moet dan het voorbehoud bij worden gemaakt dat het genre van het
korte verhaal lastig is, niet elke schrijver even goed ligt en dus ook niet altijd
conclusies toelaat over de kwaliteiten die sommige schrijvers eerst en vooral in de
grotere genres als novelle en roman kunnen demonstreren. Dit laatste geldt
bijvoorbeeld voor de bijdrage van Annetre de Vries, een romanfragment dat te veel
informatie-vooraf vergt om het goed te kunnen volgen, zodat een oordeel over de
schrijfster van Scheurbuik maar liever kan worden opgeschort.
Elke bloemlezing bevat natuurlijk uitschieters naar boven en naar beneden. Ook
in deze staan verhalen waarmee eerder de jonge auteur die graag wil publiceren een
plezier wordt gedaan dan de lezer die niet met gefröbel wil worden lastiggevallen.
Laat ik maar beginnen met het allerslechtste en het allerbeste.
Een verhaal dat simpelweg niet gepubliceerd had moeten worden, is ‘Doctor de
hoer’ van Cándant. Het is een quasi-experimenteel stukje proza dat alleen drijft op
de rancune van de auteur, die blijkbaar haar paranoia-ervaringen tijdens het maken
van Ram Soekhoes film over haar werk niet heeft kunnen verwerken. De hoofd
personen worden met lompe aanduidingen als ‘Slang’ en ‘Malloot’ aangeduid, de
frustratie over het eigen gebrek aan intelligentie druipt van de pagina's en de auteur
komt niet verder dan onsmakelijke passages als: ‘Ze was een vrouw met twee anussen.
Eén tussen haar billen. En één op haar gezicht. Uit beide kwam hetzelfde’ (p. 179).
Cándani heeft mooie poëzie en mooie romans geschreven, maar Dat is nog geen
reden om elke letter van een auteur uit te geven; de uitgever had haar voor de
publicatie van dit proza moeten behoeden. Het verhaal dat met kop en schouders
boven alle andere uitsteekr, is dat van Annel de Noré, ‘Zwarte engelen’. Het is het
relaas van een jongen die een klasgenootje zwanger maakt. Vanaf de eerste pagina
merk je dat hier een echte schrijfster bezig is, iemand die het schrijven niet als kunstje
beoefent maar die helemaal van binnenuit schrijft. De Noré drukt zich uit in een
volgroeide stijl die geen spoor van aarzeling toont en altijd mooi van kadans is. Haar
taal is authentiek, zonder dat zij merkbaar enige vertaalslag maakt omdat zij bang
zou zijn Dat haar publiek haar misschien zou ontglippen. Zij heeft daarvoor ook geen
grote woorden nodig, getuige deze passage: ‘Aan het eind van het jaar hadden we
niets meer te eten. Bijna niets meer. Mijn moeder leerde ons voedsel te vervangen
door spreekwoorden. Zoals: “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.” Onze
magen knorden luider dan haar mond’ (pp. 80-81).
De kwaliteit van De Noré is natuurlijk dat de wijze waarop zij een verhaal vertelt
nergens gezocht aandoet. Verhalen waarin dat wel het geval is, verliezen onmiddellijk
aan kwaliteit. Zo komt Orchida Bachnoe met een verhaal over een Hindostaans stel
Dat gedwongen naar Nederland emigreert. Bachnoe heeft wel mooie vondsten en
kan heus schrijven, maar zij zet de situaties soms te karikaturaal aan. Het einde van
haar
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verhaal is niet alleen geforceerd, maar ook duikt na twintig pagina's opeens een
ik-figuur op die nergens eerder te bekennen was.
Ook Henna Goudzand Nahar bewijst dat zij kan schrijven. Een ober concipieert
een brief aan zijn moeder om haar te laten weten dat hij niet de succesvolle student
is die zij denkt dat hij is. Maar al te nadrukkelijk wil Goudzand Nahar laren zien hoe
vreemdelingen zich voelen die al met hun identiteitspapieren staan te zwaaien voordat
iemand erom gevraagd heefr. Jammer genoeg wordt de meest cruciale zin in het
verhaal - in het Frans - ontsierd door een taalfout (ik kan me althans niet voorstellen
dat de auteur daarmee wil laten zien wat een sukkel haar hoofdpersoon is). Armoede
is een vast motief in deze bundel. Bij Ann Harris resulteert dat in een nogal
moralistisch sprookje. Arletre Codfried schrijft over het drugsmilieu, maar maakt
van de werkwoordstijden een rommeltje. Soecy Gummels komt niet een aardige
miniatuur over de wil om te surviven en de prijs die men betaalt om hogerop te
komen. Willy Alberga heeft een erfverhaal inclusief pinarie, badhok en dronken
vaders die hun vrouwen slaan. Allemaal niets nieuws sinds Dobru en Cairo, en dus
moet Alberga haar schrijfralenr maar eens aan iets originelers gaan wijden. Marylin
Simons laat zien welk brandmerk een vergeten strijkijzer kan nalaten in een
huishouden met een mishandelende, sopi-drinkende grootmoeder. Niets dus van het
zoetsappige cliché van de albegrijpende oma die krentjes vlecht in de haren van haar
kleinkinderen. Simons behoort tot het verhalende toptalent en zij is een volwaardig
erfgename van Edgar Cairo. Maar ik moet ook bekennen Dat me wel eens de twijfel
bekruipt of zinnetjes als ‘Op het balkon kermt hangmat onder doodgewicht’ niet net
iets te veel in-de-trant-van-Cairo zijn.
Van de allerjongsten maakt Ruth San A Jong met ‘De onderbroek’ op mij het
meeste indruk: direct, zonder poespas, maar met verbeeldingskracht geschreven. Als
een buitenvrouw ontdekt dat haar minnaar bij een ongeluk is omgekomen, raakt zij
compleet in de war. ‘Het enige wat ik wilde was hem in mij’ (p. 42). Maar zo
eenvoudig liggen de dingen niet en alleen met Creoolse rituelen is het verstoorde
evenwicht te herstellen: ‘Ik heb acht weken lang in een onderbroek geslapen die
omgekeerd gedragen moest worden en een baby speld in het kruis. Je begrijpt dat ik
acht weken lang slecht heb geslapen’ (p. 48).
Het verhaal van Usha Marhé roept op een andere wijze de problematiek op van
hoe het karakteristieke volkseigen in een modern verhaal verwerkt moet worden.
Marhé schrijft over de buitengewone sociale en etnische druk op een zoon die moet
betalen voor zijn moeder die naar de gevangenis moet. Je ziet in dit verhaal de
voortdurende worsteling van de auteur om het Hindostaanse volkseigen, zoals zich
dat in het Sarnami uitdrukt, te vertalen: soms parafraseert Marhé de woorden, soms
staat er een voetnoot. Dat mag, maar waarom dan niet de moeite genomen het Sarnami
ook in de officiële spelling weer te geven? Het geeft de indruk
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alsof auteurs niet wezenlijk in de volkstalen geïnteresseerd zijn. Slordige spelling
degradeert de volkstalen tot exotische franje. Want laten we eerlijk zijn: welke
Nederlandssprekende lezer zou zich nu voor die spelling interesseren?
Giselle Ecury, Karin Amatnioekrim, Mala Kishoendajal en Tessa Leuwsha snijden
nieuwe thema's aan. Ecury weer het korte verhaal over een reizigster die opeens een
vondeling in de armen gedrukt krijgt dankzij een zorgvuldige suspenseopbouw tot
een goed einde te brengen. Ondanks kleine oneffenheden bewijst Amatmoekrim in
een verhaal over de bizarre relatie tussen een moeder en haar pedofiele zoon Dat zij
uirstekend kan schrijven. Schrijfvermogen - het boetseren van zinnen! - zien we ook
bij Kishoendajal. Zij brengt een relaas over de teleurstellingen die een Hindostaanse
vrouw na haar remigratie te verwerken krijgt, en haar echtgenoot die in Nederland
in lethargie is weggezakt en zot in zijn kop is geworden. Een onmiskenbare schrijfster
is ook Leuwsha, maar het gegeven van de onrust van een man nadat zijn vrouw is
overleden, is te groot voor een verhaal van vijf pagina's.
Joanna Werners schrijft over twee vroegere buurmeisjes die met elkaar willen
gaan trouwen (met een interessante maar helaas onuitgewerkte observatie: dat ook
bij de Fon het vrouwenhuwelijk bestaat!). De klemmende vraag is of de meisjes wel
de benodigde akten uit Suriname zullen krijgen, of zullen zij met de gebakken peren
blijven zitten? Opmerkelijk is in ieder geval hoe het droog registrerende verhaal
opeens van metafoor naar metafoor buitelt wanneer de lesbische liefde wordt ontdekt:
‘Doe met me wat de seizoenen doen met het fruit: Laat me rijpen’ (p. 57). Een goede
aanmoediging, maar de auteur heeft die zelf met dit verhaal niet ter harte genomen.
Na lezing van Waarover we niet moeten praten kan moeilijk anders worden
geconcludeerd dan dat hier toch eerst en vooral reputaties bevestigd worden. Dat is
niet erg, want wie zou zich nou kunnen beklagen over een nieuw prachtverhaal als
dat van Annel de Noré? Zij maakt in haar eentje de eredivisie van deze bundel uit.
Maar ook in de direct daaronder volgende eerste divisie zit zoveel verhaaltalent - en
gelukkig ook onder de allerjongsten, die nog aan hun eerste eigen boekuitgave moeten
toekomen - dat gerust kan worden gesproken van een nieuwe schrijversgeneratie, of
schijfstersgeneratie, die de fakkel van de oudere generatie zelfbewust heeft
overgenomen.
Michiel van Kempen
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Rosemarijn Hoefte & Peter Sanches
Signalementen
Sally Price & Richard Price, Les arts des marrons. La Roque d'Anthéron:
Vents d'ailleurs, 2005. 252 p., ISBN 2 911412 24 9, prijs € 45,00.
Les arts des marrons is een vertaling van het oorspronkelijk in 1999 in de Verenigde
Staten gepubliceerde Maroon arts; Cultural vitality in the African diaspora. Een jaar
later verscheen de Nederlandse vertaling, De kunst van de Marrons; Culturele vitaliteit
in de Afrikaanse diaspora, die qua formaat en vormgeving vrijwel identiek was aan
de originele publicatie. De Nederlandse editie is uitvoerig besproken door Alex van
Stipriaan in Oso jaargang 20, nummer 2.
De hier gesignaleerde Franse vertaling is veel mooier uitgevoerd dan de
Nederlandse of Engelse versie. Het heeft het formaat (26 × 28 cm in plaats van 16
× 24 cm) van een koffietafel bock en bevat zo'n 130 illustraties in kleur, die in de
Engelse en Nederlandse versies in zwart-wit zijn afgedrukt. Maroon arts was een
vernieuwde uitgave van Afro-American arts of the Surinam rain forest, dat in 1980
verscheen ter gelegenheid van een grote expositie van de kunst van de Marrons in
de Verenigde Staten.
In deze boeken over de kunst van de Saramacca en Ndyuka Marrons in Suriname
en in Frans Guyana beschrijven Sally en Richard Price welke rol kunstvoorwerpen
spelen in het dagelijks leven van de Marrons, maar ook de kunstgeschiedenis van de
Marrons en het werk van individuele kunstenaars. Voor dit boek, waarin honderden
voorwerpen worden besproken, zoals peddels, kalebassen, kammen, textiel en
muziekinstrumenten, zijn de illustraties van vitaal belang. Voor geïnteresseerden in
de kunst van de Marrons is deze prachtig uitgegeven Franse vertaling, ondanks de
mogelijke taalbarrière, toch een aantrekkelijke investering.
Rosemarijn Hoefte
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Hans Vaders, Otrobanda; Berichten van de overkant. Haarlem: In de
Knipscheer, 2007. 122 p., ISBN 976 90 6265 580 9, prijs € 13,50.
‘Het is eigenlijk erg gecompliceerd om te beschrijven, dat Otrobandagevoel, want
je moet het aan den lijve ervaren, je moet het ondervinden en je moet geaccepteerd
worden. Dat gevoel heb je alleen met Otrobanda. De mensen zijn heel erg trots. Ze
zijn niet alleen Curaçaoënaar of Antilliaan, maar ook Otrobandista, en dat zie je in
andere wijken niet. Dat gevoel is persoonlijk, het is ook het kennen van steeds meer
mensen. Een groeiproces dat constant doorgaat. Het is een wereld vol verrassingen
als je hier woont’ (p. 55). Otrobanda ligt aan de overkant van de St.-Annabaai, ooit
een heenkomen voor de minder gefortuneerden in Willemstad, maar ondertussen
prijkt de wijk op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Journalist en dichter Hans Vaders probeert die bijzondere wereld die Otrobanda
heer te ontsluiten. Dertig weken lang schreef hij in het Antilliaans Dagblad een artikel
over het wel en wee in ‘zijn’ wijk. Die prijswinnende artikelenreeks is nu gebundeld
in Otrobanda. Vaders schetst daarin een beeld van een kosmopolitisch en een beetje
geheimzinnig Curaçao, met zijn vreemde kostgangers, maar ook met zijn grote
saamhorigheidsgevoel. Otrobanda en de Otrobandistas zijn anders dan ‘gewone’
Curaçaoënaars. Otrobanda is een smakelijke amuse die gevolgd zou moeten worden
door een heerlijk hoofdgerecht: een sociaal-wetenschappelijke studie van deze
roemruchte en snel veranderende buurt in Willemstad.
Rosemarijn Hoefte

Autobiography of an Indian indentured labourer - Munshi Rahman Khan
(1874- 1972). Vertaald door Kathinka Sinha-Kerkhoff, Ellen Bal & Alok
Deo Singh. New Delhi: Shipra Publications, 2005. 271 p., ISBN 81 7541
243 7, prijs US$ 25,00.
Bijna onopgemerkt voor het grote publiek is in India de Engelse versie verschenen
van de biografie van Munshi Rahman Khan. De Nederlandse uitgave - verschenen
in 2003 ter gelegenheid van 130 jaar Hindostaanse immigratie, met een inleiding
van Sandew Hira - werd in Oso jaargang 22, nummer 2 door Hans Ramsoedh
besproken.
Met de verschijning van deze Engelse vertaling is dit unieke werk niet alleen
beschikbaar gekomen voor een breder publiek, maar zijn ook onvolkomenheden uit
de eerdere versie weggenomen. De vertalers hebben niet gebruikgemaakt van de
teksten van Hira, maar gekozen voor vertaling van het werk uit de digitale versie in
het Devanagari-schrift. Zij hebben eerder aangegeven dat de uitgave van Hira op
verschillende plaatsen onvolledig is en dat teksten soms erg vrij vertaald zijn (TSEG-I,
2004,
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nummer 4), hetgeen ook door Hira in zijn inleiding wordt onderkend. Door de
rechtstreekse vertaling zijn deze manco's nu weggenomen. Ook de ontbrekende
inleiding van Rahman Khan over Hindustan is in deze Engelse versie opgenomen.
Ander winstpunt van deze uitgave is de uitgebreide inleiding en het notenapparaat.
Die geven outsiders een goede kijk op de periode van de contractarbeid en een
interpretatie van de erfenis van Rahman Khan. Voor bezitters van de Nederlandse
biografie van Rahman Khan vormt deze Engelse editie een welkome aanvulling.
Peter Sanches
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Berichten
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Inaugurele rede Michiel van Kempen
Op de tropisch warme vrijdag 8 juni 2007 hield Michiel van Kempen zijn orarie als
bijzonder hoogleraar West-Indischc Letteren aan de Universiteit van Amsterdam.
Daarmee maakte hij een publiek begin aan het invullen van de nieuwe leerstoel die
op 1 september 2006 is ingesteld door de Stichting Instituut ter Bevordering van de
Surinamistiek, en die kon worden gerealiseerd dankzij de steun van het Bert
Schierbeck-fonds. In een volle aula aan het Amsterdamse Spui luisterden velen die
zijn betrokken bij de literatuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba naar
de inaugurele rede, en volgden de levendige powerpointpresenratie met onder meer
de stem van Dobru. In het cortège van professoren in toga en met baret liepen
bekenden uit de Surinamistiek en Antillianistiek mee als Michiel Baud, Rosemarie
Buikema, Susan Legêne, Maaike Meijer, Bert Paasman, Alex van Stipriaan en Gloria
Wekker, alsook Van Kempens directe collega's Ena Jansen (bijzonder hoogleraar
Zuid-Afrikaans) en Pamela Pattynama (bijzonder hoogleraar voor de literatuur uit
de Oost). De gevolmachtig ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba gaven
acte de présence, alsook de consul-generaal van Suriname. In de aula zaten gasten
uit Suriname als Hans Breeveld, Eddy van der Hilst en Els Moor en van de Antillen
als de nieuwe hoogleraar Antilliaanse literatuur Wim Rutgers.
De uitnodigende titel van de oratie, Welcome to the Caribbean, darling!, is ontleend
aan de woorden van kapitein Jack Sparrow uit het eerste deel
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van de film Pirates of the Caribbean. Maar de openingszin van de rede maakte al
direct duidelijk dat het niet alleen gezelligheid is wat de klok slaat: ‘Als Nederland
het verhaal van zijn eigen wording serieus neemt, dan biedt de Nederlandse staat
zijn excuses aan voor alle wandaden die deel uitmaken van zijn geschiedenis - en
dan is het verder irrelevant of er nu wel of niet een direct verband is tussen die
wandaden en de huidige welvaart.’ Uitgaande van het gedicht ‘loop met mij mee’
van R. Dobru analyseert Van Kempen in zijn rede wat hij noemt de ‘toeristenblik’
in Surinaamse en Antilliaanse teksten van de achttiende eeuw tot nu. Citaat: ‘Kern
is dat een buitenstaander iets uitgelegd moet worden. Dat is precies wat er in veel
teksten uit en over de Nederlandse West gebeurt. Impliciet of expliciet zijn teksten
gedurende eeuwen gemarkeerd geweest door de dualiteit van gids en gegidste, insider
en outsider, kijker en bekekene, hier en daar - vaak een polariteit tegen wil en dank.
Anders dan in literaturen uit niet-gekoloniseerde landen is in het bewustzijn van
schrijvers en dichters uit voormalige koloniën die afstand bijna altijd aanwezig, als
thema of in de wijze van vertellen en focaliseren. [...] De volwassenwording van de
Caraïbische literatuur is dan ook vooral geweest het traject van de verdrijving van
de toerist uit het bewustzijn.’ Vervolgens behandelt Van Kempen dan het praktisch
totaal onbekende reisverslag Histoire d'nne franco-indienne uit 1787 en daarna
teksten van Alben Helman, Cola Debrot, Pierre Lauffer, Trefossa, Sonia Garmers,
Denis Henriquez en Chitra Gajadin.
Opvallend was dat Van Kempen tot tweemaal toe het spreekgestoelte afstond om
plaats in te ruimen: eerst voor Pierre Lauffer jr. die het gedicht in het Papiamentu
‘Mi lenga/Mijn taal’ van zijn vader voordroeg, en vervolgens Chitra Gajadin die haar
eigen nog ongepubliceerde gedicht ‘royal durch’ bracht.
In zijn dankwoord memoreerde Van Kempen onder meer de colleges die hij al
een semester lang heeft gegeven aan derdejaarsstudenten en de plaatsen die hij met
deze studenten heeft bezocht zoals het Antillenhuis, het Sarnamihuis en het cultureel
centrum Kwakoe, en de proefschriften die hij begeleidt over de betekenis van de
Wereldomroep, van schrijverzendeling P.M. Legêne en van de Duitsers in Suriname.
Een uitgebreide versie van de oratie is verschenen bij de Vossiuspers, imprint van
de Amsterdam University Press, ISBN 978 90 5629 496 0.
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Vriendenboek voor Wim Hoogbergen gepubliceerd
Op vrijdag 23 maart jl. werd in het Amsterdamse café restaurant Soeterijn onder
grote belangstelling het boek lk ben een haan met een kroon op mijn hoofd
gepresenteerd. In deze uitgave zijn vijftien artikelen gebundeld over pacificatie en
verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. De bundel is verschenen ter
gelegenheid van het afscheid van Wim Hoogbergen als hoofdredacteur van Oso.
Hoogbergen is jarenlang bestuurslid van het Instituut ter Bevordering van de
Surinamistiek en eind/hoofdredactcur van het tijdschrift Oso geweest.

Overhandiging eerste exemplaar door IBS voorzitter Peter Sanches aan Wim Hoogbergen; Foto:
Arjan van Lith

Verzet en pacificatie zijn sleutelconcepten in het werk van veel onderzoekers die
zich met Suriname bezighouden. Bij verzet wordt vaak gedacht aan uitingen van
vijandigheid en destructie in de vorm van gewapende opstanden en
guerrilla-activiteiten. Maar onder verzet kan ook politiek, artistiek of intellectueel
geïnspireerde kritiek worden verstaan, die zich richt op het meer beargumenteerd
uiteenzetten van standpunten. Pacificatie is de keerzijde van verzet. Waar actie wordt
gevoerd door groepen en individuen die hun recht zoeken en vrijheid nastreven, is
de tegenreactie doorgaans van degenen die de macht in handen hebben en het
monopolie op de geweldsmiddelen bezitten.
De artikelen die in Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd zijn gebundeld,
bestrijken uiteenlopende perioden en betreffen verschillende genres. Er zijn breed
opgezette beschouwingen en diepgravende detailstudies, geëngageerde betogen en
speelse essays. In al hun veelvormigheid - en vaak verrassende actualiteit - bieden
de bijdragen een staalkaart van de discussies die er op dit moment binnen de
Surinamistiek worden gevoerd, lk ben een haan met een kroon op mijn hoofd is
uitgegeven door Bert Bakker.
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Promoties
Margot van den Berg

Michiel van Kempen feliciteert Margot van den Berg; Foto: Sam Jones Producties

Op dinsdag 22 mei jl. is Margot van den Berg aan de Universiteit van Amsterdam
gepromoveerd op de studie A Grammar of Early Sranan. In het proefschrift geeft zij
een overzicht van de basiskenmerken van het Oud Sranan, de achttiende-eeuwse
voorloper van het hedendaagse Sranan. Het Sranan is aan het eind van de zeventiende
eeuw ontstaan als interculturele omgangstaal tussen tot slaaf gemaakte Afrikanen
enerzijds en Europeanen anderzijds. Van den Berg baseert haar beschrijving op de
taalwetenschappelijke vergelijking van historische bronnen, die onderling verschillen
met berrekking tot grammatica, semantiek en spelling. Deze verschillen kunnen het
gevolg zijn van taalverandering, maar ook van verschillen tussen de taalbeheersing
van de verschillende auteurs of van regionale, sociale of stilistische variatie. Niet
alle verschillen nissen bronnen geven dus een waarheidsgetrouw beeld van de
ontwikkeling van het Oud Sranan. Door verschillende typen historische bronnen op
tal van kenmerken met elkaar te vergelijken, bracht Van den Berg zoveel mogelijk
verschillen en overeenkomsten in kaart. Vervolgens vergeleek ze deze kenmerken
met een aantal aan het Sranan verwante talen. Zo ontstond een duidelijk overzicht
van regionale, sociale, stilistische en diachrone taalvariatie in het Oud Sranan. De
handelseditie verschijnt komend jaar bij |ohn Benjamins Publishers.

Yvon van der Pijl
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Op 25 mei jl. is Yvon van der Pijl aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de
studie Levende-doden; Afrikaans-Surinaamse percepties, praktijken en rituelen
rondom dood en rouw. Deze rituelen vormen binnen de Afrikaanse leefwereld de
belangrijkste rites de passage. In het boek wordt het rituele proces beschreven, maar
ook wordt aandacht besteed aan hedendaagse ontwikkelingen, zoals de medicalisenng,
privatisering en commercialisering van de dood.
Voor een bespreking van dit boek zie dit nummer van Oso.
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William Man A Hing
In Memoriam Edmund Frank van Kanten (1923-2007)
Mr. Edmund Frank van Kanten is op 4 juni 2007 van ons heengegaan. Hij werd
geboren op 11 oktober 1923 te Paramaribo. Na een werkzaam leven op Curaçao en
een studie rechten in Utrecht toog hij naar Suriname, waar hij als luchtvaart jurist
verbonden was aan de overheid.
In 1971 besloot hij Suriname opnieuw te verlaten, dit keer om zich voorgoed in
Nederland te vestigen. Hier kon hij werken aan een onderwijsinstelling en daarnaast
fungeren als tolk en vertaler in de Engelse en Spaanse taal. Als vertaler was hij niet
weinig trots op de uitgave van het Juridisch woordenboek Nederlands-Spaans (1990);
aan de samenstelling daarvan had hij jarenlang gewerkt met enkele andere collega's1
Van Kanten had ook belangstelling voor de geschiedenis van de Afrikaanse slaven
in de Amerika's. Doordat hij ook kennis had van het Portugees kon hij rechtstreeks
Braziliaanse studies op dit terrein raadplegen. Niet geheel toevallig handelde zijn
eerste essay voor Oso uitvoerig over een zogenaamde negerrepubliek onder de titel:
‘A República dos Palmares’ (1992: 11/2). Het betrof de bewerkte tekst van een
voordracht voor het IBS-Colloquium gehouden in 1991.
Het rijk waarover Van Kanten sprak, werd door weggelopen Afrikaanse slaven
en vrijgeboren Afro-Brazilianen gesticht in Noordoost-Brazilië. Het heeft zich van
1600-1695, dus bijkans een eeuw, succesvol kunnen handhaven tegen aanvallen van
Portugese en Nederlandse zijde. In de literatuur worden de leiders van de uiteindelijke
Marronvrijstaat Quilombo dos Palmares met veel ontzag doorgaans koning genoemd.
Van de laatste heerser Zumbi (1655-1695) is een borstbeeld geplaatst in Brasília met
de hommage: Zumbi dos Palmares - O Líder Negro de Todas As Raças. Respect
voor deze vorst, met een haast legendarische reputatie, blijkt verder uit het feit dat
zijn sterfdag 20 november in Rio de Janeiro jaarlijks als een feestdag wordt gevierd.
Van Kantens tweede stuk voor Oso verscheen onder de titel ‘Op de Antillen’ (Oso
1995: 14/2) en handelde over de situatie op de Nederlandse

1

Juridisch woordenboek/Diccionario juridico: Nederlands-Spaans: met register SpaansNederlands:...... Door E.F. van Kantan... [at al.]; onder red. van M.C. Oosterveld-Egas
Repéraz & J.B. Vuyk-Bosdriesz. Maklu, Apeldoorn/'s-Gravenhage: T.M.C. Asser Instituut,
1990. In hun overzicht Juridische woordenboeken binnen de Europese Unie (1999)
waardeerden G.R de Groot en C.J.P. van Laar dit woordenboek als volgt ‘Bevat een
combinatie van vertaling en verklaring, context en bronvermelding. De vertaalsuggesties
Nederlands-Spaans zijn zonder meer wetenschappelijk verantwoord’ (www.anro.unimaas.nl).
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Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog, een periode die hijzelf van nabij had
meegemaakt.
Van Kantens niet-aflatende betrokkenheid bij de situatie van zijn land mag duidelijk
blijken uit zijn grote belangstelling voor actuele politieke processen en rechtszaken
waarbij de Surinaamse overheid was betrokken. Een goed voorbeeld daarvan was
de procedure over Moi Wana voor het Amerikaanse Hof voor de Rechten van de
Mens.
Frank was een boeiende gesprekspartner met wie een breed scala van onderwerpen
kon worden besproken. Bovendien stond hij steeds voor anderen klaar met goede en
wijze raad. Zijn heengaan schept een grote leemte: niet alleen bij zijn weduwe Joyce,
ook in zijn vriendenkring, waar hij uitvoerig kon verhalen over allerhande interessante
onderwerpen die hij van plan was te behandelen.
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J. van Donselaar
In Memoriam J.C. Lindeman (1921-2007)
Op 18 juli 2007 overleed in Zeist op 86-jarige leeftijd dr. Jan Christiaan Lindeman,
geboren op 26 juni 1921 te Zutphen. Zijn grote verdiensten voor de wetenschap met
betrekking tot Suriname liggen op het gebied van de botanie en de betekenis daarvan
voor de bosexploitatie en de bosbouw. Het is hier niet de juiste plaats om daarover
uit te weiden.
Lindeman heeft daarnaast een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de
Surinamistiek, dankzij zijn grote belangstelling voor en ongeëvenaarde kennis van
de Surinaamse plantennamen, te weten de volksnamen zoals Surinamers die gebruiken.
Van die belangstelling getuigde hij al in zijn proefschrift van 1953, waarin hij de
vegetatie beschreef van het Surinaamse kustgebied. Dat onderzoek bracht hem destijds
in contact met het soort Surinaamse plantenkenners zoals later bij Bosbeheer formeel
in dienst kwam als ‘boomkenner’ - een zeer Surinaams woord.
Het was vooral dit contact dat hem reeds toen ertoe bracht, als eerste voor zover
ik weet, de Surinaamse nomenclatuur van de planten expliciet als onderwerp van
wetenschappelijk onderzoek naar voren te halen en ook vanuit andere dan botanische
gezichtspunten te belichten, zoals de verscheidenheid van de namen in samenhang
met de vele Surinaamse bevolkingsgroepen en hun talen, de al dan niet eenduidigheid
van die namen, het ontbreken van een naam bij vele soorten, de spelling van de
namen, de wenselijkheid om tot een zekere standaardisering te komen - die klopte
zelfs bij Bosbeheer toen nog niet - en het verlies van kennis en dus ook van namen
bij de binnenlandbewoners onder invloed van sociale veranderingen.
Lindeman is sedertdien doorgegaan, steeds opererend in en vanuit de Utrechtse
universiteit, met het registreren van alle Surinaamse plantennamen die hem ter ore
of onder ogen kwamen. Dat bleken er tegen het einde van zijn carrière ongeveer
7050 te zijn, behorende bij ongeveer 2300 plantensoorten. Die collectie heeft als
databestand dienstgedaan bij de totstandkoming van de Index of vernacular plant
names of Suriname, een in zijn soort voor Nederland en Suriname uniek boek.
Het is niet nodig hier verder op dit boek in te gaan. Voor bijzonderheden over de
opzet daarvan en over de rol van Lindemans twee medeauteurs verwijs ik naar mijn
bespreking in Oso van mei 2005 (24/1). Laten we een moment stilstaan bij het
heengaan van een man die met en vanuit zijn eigen wetenschap, de plantkunde, een
wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het welvaren van Suriname en aan de naam
van Suriname in de wereld van de wetenschap.
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Hugo Fernandes Mendes
In Memoriam L.Th. Waaldijk (1929-2007)
Op 19 februari 2007 is professor Ludwig Waaldijk na een langdurig ziekbed in
Paramaribo overleden. Waaldijk was een van de juridische mastodonten van Suriname,
zijn specialisatie was het strafrecht. Ik herinner mij als student zijn qua sfeer plezierige
en leerzame colleges die vaak uit zijn rechtspraktijk waren gegrepen. Zijn studenten
voelden zich bevoorrecht de achtergronden te vernemen van een uitspraak waarover
de kranten schreven. Zijn colleges heb ik trouw bezocht. Intellectueel was het steeds
een feest. Waaldijk is zoals het heet in het harnas gestorven: tot kort voor zijn
overlijden was hij actief met het beoordelen van scripties.
Waaldijk kon bogen op een schitterende carrière, ook al was die in een latere fase
van zijn leven deels omstreden. Geboren op 12 september 1929 begon hij zijn
loopbaan als medewerker op de griffie van het kantongerecht in Suriname. Vervolgens
werd hij politieman, waarna hij naar Nederland vertrok voor het volgen van een
juridische opleiding. In 1961 studeerde hij af aan de Rijkuniversiteit Utrecht, met
als specialisatie strafrecht en criminologie. Kort na zijn afstuderen promoveerde hij
aan deze universiteit op het onderwerp Motivering van strafvonnissen.
Waaldijk is ongeveer twee jaar werkzaam geweest als wetenschappelijk
medewerker van het Criminologisch Instituut te Utrecht. Vanaf 1963 heeft hij zijn
loopbaan voortgezet in Suriname. Vanaf dat jaar was hij verbonden aan en met de
universiteit van Suriname, waar hij in de loop der jaren bestuurlijke functies heeft
bekleed, zoals decaan van de juridische faculteit en (tijdelijk) rector magnificus. Als
wetenschapper maakte hij naam met opvallende publicaties. Ook internationaal heeft
Waaldijk zijn sporen verdiend. In de regio was hij (bestuurs)lid van onder meer de
Inter American Bar Association en de Caribbean Human Rights and Legal Aid
Association. Ook was hij voorzitter van de Caribische Criminologen Associatie.
In mijn studententijd ben ik aanwezig geweest bij een door Waaldijk
georganiseerde, drukbezochte internationale conferentie in Suriname. Daarbij viel
mij het gezag op dat hij had bij zijn collega's. Met speels gemak leidde hij de
conferentie, voorzag de verschillende inleidingen van ‘bruggetjes’ en zijn keynote
speech lokte applaus uit. Ik herinner mij goed dat ik vervuld was met bewondering
en trots.
Behalve als wetenschapper was Waaldijk in Suriname bekend als rechter. Zijn
rechterlijke loopbaan is gestart in 1965; tot 1982 was hij een van de invloedrijkste
rechters van het Surinaamse Hof van Justitie. Hij was erudiet, maatschappelijk
betrokken en durfde publiek standpunten in te nemen. Tijdens de 8 Decembermoorden
in 1982 vertoefde Waaldijk in
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het buitenland. Hij besloot niet terug te keren naar Suriname. Hij vestigde zich in
Nederland en werd medewerker van de Katholieke Universiteit te Brabant. Pas eind
jaren negentig keerde hij terug naar Suriname.
Opnieuw vervulde hij verschillende functies. In die periode is zijn reputatie
beschadigd, hoewel gezegd moet worden dat Waaldijks adviezen aan het militaire
regime in de periode 1980 tot 1982 reeds menig wenkbrauw hadden doen fronsen.
Hij maakte onder meer deel uit van het verdedigingscollectief van Bouterse en was
voorzitter van een door president Wijdenbosch benoemde commissie voor
waarheidsvinding van de Decembermoorden. Ook was hij adviseur van de minister
van Justitie.
Critici hebben Waaldijk verweten dat hij met zijn adviezen fundamentele morele
grenzen heeft overschreden. Gezaghebbend is hij om deze redenen in de laatste jaren
van zijn leven niet meer geweest. Het gevoel dat na professor Ooft een van de grootste
Surinaamse juristen is heengegaan, is er niet minder om. In de uitvoerige necrologie
van de hand van notaris Jadnanansing in het Surinaams Juristen Blad van april dit
jaar wordt dan ook geconcludeerd dat de Surinaamse gemeenschap een erudiet en
productief rechtswetenschapper heeft verloren.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

425

Adressen auteurs
Drs Zaïre van Arkel
p/a Olympiakade 51-1
1076 XX Amsterdam
mailzazie@yahoo.com
Mr Borgesius Beckles
Bongostraat 2
Geyersvlijt
Paramaribo
Suriname
Dr Halo Boomgaarden
Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen
Afdeling Communicatiewetenschap
Universiteit van Amsterdam
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam
H. Boomgaarden@uva.nl
Drs Ruth Brandon
r.brandon1@chello.nl
Dr Chan E.S. Choenni
Kennedyplein 23
2011 MH Haarlem
C.Choenni@minjus.nl
Dr Jan van Donselaar
Hasebroeklaan 1
3723 DJ Bilthoven
vandonselaar@hetnet.nl
Mr dr Hugo Fernandes
Mendes
Duke Ellingtonstraat 18
2331 AF Leiden
fernandes.mendes@worldonline.nl
Dr Hajo Gernaat
Noord 53
8377 HB Kalenberg
hajo.gernaat@gmail.com
Drs Henna Goudzand Nahar
Senefelderstraat 15

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

1097 CW Amsterdam
h.goudzand@planet.nl
Dr Rosemarijn Hoefte
KITLV
Postbus 9515
2300 RA Leiden
hofte@kitlv.nl
Dr Wim Hoogbergen
Koperslagershoek 13
3981 SB Bunnik
W. Hoogbergen@uu.nl
Drs Sylvia van Horn-Gooswit
POB 2092
Zorg en Hoop
Paramaribo
JRvanHorn01@cs.com
Dr Fabiola Jara
Olympiakade 51-1
1076 XX Amsterdam
F.I.Jaragomez@uu.nl
Prof. dr Michiel van Kempen
Universiteit van Amsterdam
PC Hoofthuis, kamer 4.25
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
M.H.G.vanKempen@uva.nl
Prof. dr Sjaak Kroon
Universiteit Tilburg
Faculteit Communicatie en Cultuur
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
S.Kroon@uvt.nl
Dr Jeanne Kurvers
Universiteit Tilburg
Faculteit Communicatie en Cultuur
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
j.j.h.kurvers@uvt.nl
Mr William Man A Hing
Postbus 116

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

1180 AC Amstelveen
william.man@12move.nl
Dr Clazien Medendorp
Schubertlaan 16
7522 JR Enschede
clazienmedendorp@home.nl
Dr Peter Meel
Universiteit Leiden
Departement Geschiedenis
P.O. Box 9515
2300 RA Leiden
P.J.J.Meel@let.leiden-univ.nl
Alida Neslo
Ronaldlaan 29
Paramaribo-Zuid
olsen296@hotmail.com
Drs Hilde Neus
PO Box 293
Paramaribo
heneus@sr.net
Dr Hans Ramsoedh
Delfzijlstraat 41
6835 CL Arnhem
hansramsoedh@han.nl
Irene Rolfes
KITLV
Postbus 9515
2300 RA Leiden
rolfes@kitlv.nl

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

426
Prof. dr Wim Rutgers
Sabanilla Abao 32
Santa Cruz
Aruba Nederlandse Antillen
wim_rutgers@hotmail.com
Peter Sancties
Koningin Wilhelmina-straat 18
2811 TV Reeuwijk
psanches@worldonline.nl
Dr Joop Vernooij
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen
j.vernooij@quicknet.nl
Dr Rens Vliegenthart
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
r.vliegenthart@fsw.vu.nl
Drs Helen Wijngaarde
Harmoniehof 21
1071 TC Amsterdam
hawijngaarde@hetnet.nl
Dr Covert Zijlmans
Wilhelminastraat 7
2991 BT Barendrecht
bataviabooks@tiscali.nl

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 26

