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[Nummer 1]
Afbeelding omslag
Bronzen standbeeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam
Zuidoost (foto Jikke van Loon)
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Hans Ramsoedh & Peter Sanches
75 jaar Wij slaven van Suriname; De turbulente biografie van een
boek
Inleiding
De publicatie in 1934 van Anton de Koms Wij slaven van Suriname markeert een
cesuur in de geschiedschrijving over Suriname. Het was de eerste keer dat de
Surinaamse geschiedenis werd geschreven vanuit het antikoloniale, radicale
gezichtspunt van de onderdrukten. Met dit boek wilde De Kom de Surinamer zijn
trots teruggeven. Zwart zelfbewustzijn, zelfrespect, organisatie en proletarische
eenheid zijn kernbegrippen in Wij slaven van Suriname - dat we kunnen typeren als
een mengeling van een historische studie, egodocument en politiek manifest. De
Kom richtte zich niet alleen tegen de economische en politieke aspecten van het
kolonialisme, maar vooral ook tegen de psychologische dimensie ervan:
Geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een
minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het
zelfrespect der Surinamers op te wekken (De Kom 1972: 50).
De betekenis van Wij slaven van Suriname ligt in een uitvoerige beschrijving van de
Surinaamse geschiedenis, gezien door de ogen van een revolutionair, die haar gebruikt
om aan te tonen dat de slavernij, hoewel in 1863 officieel afgeschaft, tot het begin
van de jaren dertig van de twintigste eeuw nog niet voorbij was. In zijn
geschiedschrijving combineerde De Kom een weergave van de historische feiten
met persoonlijke waardeoordelen, die neerkomen op een felle aanklacht tegen het
koloniaal systeem van uitbuiting. Hij heeft het niet enkel over de slaven uit de
slaventijd, maar ook over ‘wij’ die na de afschaffing van de slavernij nog steeds als
slaven leven. Door het heden te koppelen aan het verleden stijgt het boek ver uit
boven de beschrijving van de harde historische feiten, zodat het tot op de dag van
vandaag de lezer raakt. Michiel van Kempen (2003: 600-604) spreekt in dit verband
van een tweeledig historisch boek: deze publicatie gaat over de geschiedenis én is
van bijzondere historische betekenis.
Met Wij slaven van Suriname staat Anton de Kom aan het begin van een traditie
van aanklachten tegen slavernij en kolonialisme in het Caraïbisch gebied. Door de
taalkundige kloof bleef hij echter in het
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rijtje van befaamde Caraïbische voorvechters van bevrijding, zelfrespect en
waardigheid, zoals C.L.R. James en Eric Williams uit Trinidad, een tamelijk
onbekende schrijver.1
Duidelijk is dat De Kom zich heeft laten inspireren door Multatuli en Albert
Helman. Wij slaven van Suriname is een met multatuliaanse en helmaniaanse passie
geschreven aanklacht tegen het Nederlandse kolonialisme in Suriname. Met zijn
requisitoir sloot De Kom aan bij de aanklacht van Hehnan in de epiloog van diens
debuutroman Zuid-Zuid-West (1926), waarin hij de verwaarlozing van Suriname
door Nederland hekelde. Waar Helmans aanklacht2 nauwelijks enige beroering wekte
in Nederland, ging dit met Wij slaven van Suriname geheel anders. Het boek werd
een soort ‘contrageschiedenis’3 van Suriname, die de ellendige belevenissen van de
slaven, hun afstammelingen en contractarbeiders centraal stelde. Niet compositie,
schrijfwijze of bronnen maken dit boek tot een uniek document, maar de radicale
breuk met de koloniale penvoering (Oostindie 2001: 256-259).
Over de persoon van Anton de Kom is inmiddels een lijvige en lezenswaardige
biografie verschenen.4 Wij volstaan in deze inleiding daarom met een korte schets.
Anton de Kom werd op 22 februari 1898 geboren in Paramaribo als oudste van zes
kinderen van een gouddelver die nog als slaaf was geboren. Na de mulo behaalde
Anton zijn diploma in de boekhouding en werkte hij in Suriname als kantooremployé
hij de Balata Compagnie Suriname en Guyana. Op 1 augustus 1920 besloot hij naar
Nederland te vertrekken. In januari 1921 trad De Kom als vrijwilliger in dienst van
het tweede regiment Huzaren in Den Haag - gezien zijn latere militante, antikoloniale
houding een opmerkelijke stap, die echter ingegeven werd door financiële nood
(Boots & Woortman 2009: 41-44). Na een jaar verliet hij de Huzaren, waarna hij
verschillende betrekkingen vervulde als assistent-accountant bij een Haags
adviesbureau en als vertegenwoordiger bij een koffie-, thee- en tabakshandel in Den
Haag. Dit laatste bedrijf ontsloeg hem in oktober 1931 bij een reorganisatie wegens
een te grote belangstelling voor de politiek. Hierna trad De Kom voor en-

1

2

3
4

Volgens Gert Oostindie (2004: 497) overwoog het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde (KITLV) in Leiden eind jaren tachtig een Engelse uitgave. De erven De Kom
wezen deze mogelijkheid af, omdat het niet in de geest van ‘AdeK’ was dat uitgerekend een
instituut dat zijn wortels in de koloniale periode had dit boek zou uitgeven. Voor een
vergelijking van Anton de Kom met James en Williams zie Peter Meel (2009: 231-237).
Helmans epiloog in Zuid-Zuid-West werd wel de duurste bladzijde uit zijn literaire oeuvre.
Het kostte hem een hoogleraarschap in de Creolentalen in Leiden. Helmans voordracht stuitte
namelijk op bezwaren van het ministerie van Koloniën, dat de leerstoel financierde (Ramsoedh
1995: 24).
Zie de recensiebespreking van Frank Bovenkerk (1971: 69) in de Haagse Post bij de 2e
herdruk.
Boots & Woortman 2009. Zie verder Oostindie & Maduro 1986: 67-76; Wijnen 1989; Van
Kempen 2003.
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kele maanden in dienst bij een koffiebranderij-theehandel-tabaksfabriek in Amersfoort,
waar hij in december 1932 ontslag nam wegens zijn vertrek naar Suriname.
Rond 1926 kwam De Kom in linkse kringen terecht. Zijn politieke denken kreeg
een belangrijke impuls door zijn contacten met de nationalistische beweging van
Indonesische studenten in Nederland onder leiding van Mohammed Hatta. Hij werd
nooit lid van de communistische partij in Nederland, maar was wel actief in
communistische kring. Veelal onder de naam ‘Adek’ schreef hij artikelen voor De
Tribune, De Communistische Gids en het begin jaren dertig opgerichte
arbeiderscollectief Links Richten. Ook werd hij lid van de Liga tegen Imperialisme
en Koloniale Onderdrukking, een mantelorganisatie van de communistische partij
in Nederland, en van de Bond van Surinaamse Arbeiders in Nederland. Met
Surinaamse arbeidersleiders als Louis Doedel en Theo de Sanders onderhield hij
contact. Zijn artikel ‘Terreur in Suriname’ in De Tribune van 10 september 1932
werd in Suriname als vlugschrift verspreid. Hierin hekelde De Kom het verbod op
de nog maar kort bestaande Surinaamsche Algemeene Werkers Organisatie (SAWO)
en de halvering van de lonen van Javaanse contractarbeiders.
Al in 1930 overwoog De Kom terug te keren naar Suriname. In dat jaar benaderde
hij gouverneur Rutgers, die op verlof was in Nederland, met het verzoek op
gouvernementskosten naar Suriname te mogen gaan om daar in de kleine landbouw
te beginnen. Vanwege zijn revolutionaire reputatie werd dit verzoek afgewezen. Eind
1932 vertrok De Kom alsnog naar Suriname, op eigen kosten met zijn inmiddels vier
kinderen tellende gezin, met de bedoeling zich daar te vestigen. Directe aanleiding
voor de overtocht was het bericht dat zijn moeder op sterven lag (zij zou overigens
op 4 januari 1933 overlijden, nog vóór zijn aankomst). We mogen echter aannemen
dat De Koms terugkeer behalve uit persoonlijke ook uit politieke motieven werd
ingegeven, gezien zijn contacten met leidende personen uit de arbeidersbeweging in
Suriname.
De komst van De Kom in 1933 moet worden gezien tegen de achtergrond van een
beginnende politisering van de arbeidersbeweging in Suriname, wat samenhing met
het uitbreken van de economische wereldcrisis in 1929, die ook Suriname niet
onberoerd zou laten (zie Ramsoedh 1990: 30-39; Scholtens 1986: 74-90; Hira 1982:
296-323). In oktober 1931 gingen demonstrerende werklozen over tot vernielingen,
het plunderen van winkels, het openbreken van bruggen en dergelijke. Na dit
‘Hongeroproer’ maakten organisaties en personen zich ideologische, veelal aan het
socialisme verwante, uitgangspunten eigen. De Koms terugkeer wekte sensatie, die
voor een niet gering deel was toe te schrijven aan de opzienbarende maatregelen die
tegen hem genomen werden. Bij zijn aankomst was een grote politiemacht op de
been. De woning waarin De Kom vertoefde,
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werd continu bewaakt en hij kon geen voet verzetten zonder dat enkele politieagenten
hem volgden. Het werd hem verboden lezingen te houden; daarop reageerde hij met
het openen van een advies- en informatiebureau.
Vanwege de grote toeloop naar dit adviesbureau greep het bestuur in. Op 31 januari
1933 werd De Kom gearresteerd wegens poging tot misdrijf tegen de veiligheid van
de staat. Het bericht ging als een lopend vuurtje door de stad; op straat bleef het lang
onrustig. Duizenden arbeiders stroomden de stad binnen en eisten De Koms vrijlating.
Bij vrijlatingsacties op 5, 6 en 7 februari vielen twee doden en 23 gewonden. Op 10
mei 1933, na drie maanden gevangenschap, werd De Kom zonder proces naar
Nederland verbannen. De vier maanden die hij in Suriname had doorgebracht
(waarvan drie in gevangenschap) waren te kort geweest om een organisatie op te
zetten en vaste bodem te vinden voor zijn ideeën, maar lang genoeg om het zaad van
het nationalisme te zaaien.
Terug in Nederland voltooide De Kom Wij slaven van Suriname. Door de grote
werkloosheid en vanwege zijn radicale imago kon hij geen werk vinden in Nederland.
Hij belandde in de steun. Intussen bleef hij schrijven. Behalve stukken voor de
communistische pers schreef De Kom gedichten die postuum zouden worden
uitgegeven (De Kom 1969, 1981).
Tijdens de bezetting werkte hij voor het verzetsblad De Vonk. Maar op 7 augustus
1944 werd De Kom door de Duitsers gearresteerd, getransporteerd naar het
concentratiekamp Neuengamme en ten slotte naar Sandbostel, waar hij omstreeks
24 april 1945 overleed. Zijn stoffelijke resten werden in 1960 bijgezet op de
erebegraafplaats te Loenen. In maart 1982 kreeg De Kom postuum van de Nederlandse
regering het Verzetsherdenkingskruis. De universiteit van Suriname werd in 1983
naar hem vernoemd. In april 2004 werd het plein bij het stadsdeelkantoor Amsterdam
Zuidoost (Bijlmer) omgedoopt tot het Anton de Komplein. 61 jaar na zijn dood, op
24 april 2006, werd eveneens in Amsterdam Zuidoost een bronzen standbeeld van
hem onthuld. Sinds 2007 organiseren het Verzetsmuseum Amsterdam en Art. 1, de
landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie, jaarlijks de
Anton de Kom-lezing.5
Terug naar Wij slaven van Suriname. Vanaf het begin kende het manuscript een
turbulente geschiedenis. De Kom verzamelde al sinds 1926 materiaal voor deze
publicatie, die van meet af aan met argusogen gadegeslagen werd door de Nederlandse
Centrale Inlichtingendienst (CID) wegens mogelijke politieke implicaties (zie de
bijdragen van Woortman & Boots en Zwaap in dit themanummer).

5

Deze jaarlijkse lezing heeft tot doel aandacht te vragen voor de strijd tegen intolerantie en
discriminatie in heden en verleden. Daarnaast beoogt de lezing te zorgen voor meer
bewustwording en aandacht voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie
binnen de Nederlandse samenleving.
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Houten beeld van Anton de Kom dat als werkmodel diende voor het bronzen standbeeld op het Anton
de Komplein in Amsterdam Zuidoost (foto Jikke van Loon)
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Wij slaven van Suriname is opgebouwd uit drie delen: het tijdperk der slavernij, het
tijdperk der ‘vrijheid’ en De Koms weerzien met en afscheid van Suriname.
Het eerste deel behandelt het donkerste hoofdstuk uit de Surinaamse geschiedenis,
met als centrale thema's het wrede systeem van slavernij, de seksuele uitbuiting van
slavinnen, de wrede straffen, de verschillende gouverneurs die Suriname gekend
heeft en het verzet van Marronleiders als Araby, Baron, Bonni en Juli Coeur. In zijn
beschrijving van de toestanden onder de slavernij is De Kom niet gespeend van
ironie. Zo schrijft hij over de ‘mama’, een oudere slavin belast met het toezicht op
de slavenkinderen op de plantage:
...want de Hollanders van die dagen waren uiterst modern en pasten reeds
het systeem toe der crèches, opdat de moeders rustig zouden kunnen
werken. Zo gezien zou men zelfs kunnen beweren dat de slavernij een
voorbereidster was van de emancipatie der negervrouwen! (De Kom 1972:
39)
Voor het tijdperk van de slavernij verrichtte De Kom geen origineel bronnenonderzoek
maar baseerde hij zich hoofdzakelijk op een aantal bekende naslagwerken over
Suriname (zie de bijdrage van Hoogbergen in dit themanummer), deels ook op
verhalen van zijn grootmoeder die nog de slavernij had meegemaakt. Of, zoals De
Kom schrijft:
Beter dan in de geschiedenisboeken der blanken is de mishandeling van
onze vaders opgetekend in onze eigen harten, nooit heeft het leed der
slavernij sterker tot mij gesproken dan uit de ogen van mijn grootmoeder,
wanneer zij ons kinderen, voor de hut in Paramaribo, de verhalen over de
oude tijd vertelde (De Kom 1972: 34-35).
In dit eerste deel trekt De Kom fel van leer tegen het koloniale geschiedenisonderwijs
in Suriname, dat in het teken stond van de heldendaden van Piet Hein, Michiel de
Ruyter en Cornelis Tromp. Zwarte kinderen die hun hoofden martelden om er de
jaartallen van Hollandse, Beierse en Bourgondische gravenhuizen in te pompen, met
de stok gestraft wanneer zij het waagden binnen de schoolmuren het Sranantongo te
spreken; zij moesten in geestdrift raken voor de opstandigheid van Claudius Civilis
en de dappere Verlatinghe van Willem de Zwijger. Het koloniaal onderwijssysteem
werkte volgens De Kom, want het was ‘geen beter middel om het
minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken, dan dit geschiedenisonderwijs
waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen’ (De
Kom 1972: 49). Het had lang geduurd voordat De Kom, zoals hij in dit deel beschrijft,
zich geheel van de ob-
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sessie had bevrijd dat een neger altijd en onvoorwaardelijk de mindere moest zijn
van een blanke.
In het tweede deel beschrijft De Kom de Verelendung van de voormalige slaven
en de contractarbeiders. Hij nodigt de Nederlanders uit voor een toeristische wandeling
door de met tamarinde-, oranje- en palmbomen beplante straten van Paramaribo om
de statige, stenen herenhuizen te bewonderen en vervolgens, als de wandelaar de
moed kan verzamelen, de krotwoningen van de vroegere slaven te bezichtigen, waar
sinds de afschaffing van de slavernij de vrije proletariërs van Suriname wonen:
geen riolering, geen electrische verlichting, geen waterleiding in de huizen.
Ergens aan het einde van het erf staat een waak privaat. Al wat gij ziet
spreekt van armoede en ontbering. Slechts weinig is hier veranderd sedert
de slavernij afgeschaft werd (De Kom 1972: 113).
Dit deel eindigt met de werklozenopstand in 1931, waarin De Kom oproept tot
proletarische eenheid:
gekleurde landgenoten gij waart slaven, gij zult in armoede en ellende
blijven leven, zolang gij geen vertrouwen hebt in uw eigen proletarische
eenheid. [...] Doch eerst moeten in ons land de proletariërs tot strijdvaardig
klassenbewustzijn komen, eerst moeten zij met de oude slavenketenen
ook de oude slavenmentaliteit af weten te schudden (De Kom 1972: 158).
Hij vervolgt:
Misschien zal ik er in slagen iets van die verdeeldheid uit de weg te ruimen
die de zwakte was dezer gekleurden, misschien zal het niet geheel
onmogelijk zijn om negers en Hindostani, Javanen en Indianen te doen
verstaan hoe slechts de solidariteit alle zonen van moeder Sranang kan
verenigen in hun strijd voor een menswaardig leven (Ibidem: 164).
Opvallend is dat De Kom niet aanzet tot gewapende opstand of een klassenstrijd van
de proletariërs, hoezeer hij ook de strijd van de Marrons tegen het koloniale gezag
bewondert. Wellicht dat hij zich gedwongen voelde tot zelfcensuur om een
publicatieverbod te voorkomen.
In het laatste deel bespreekt De Kom op vrij neutrale wijze zijn aankomst in
Suriname, die al vanaf de eerste dag gepaard ging met wantrouwen en tegenwerking
van de zijde van het koloniaal bestuur, gevolgd door zijn arrestatie en uitzetting uit
Suriname. De Kom stelt dat het koloniaal bestuur zelf met zijn dwaze angstpropaganda
zoveel belangstelling
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voor zijn persoon heeft gewekt. Zijn faam was hem vooruitgesneld naar Suriname.
Hij beschrijft hoe hij op de kade werd opgewacht door een duizendkoppige menigte
‘als op een feestdag in zondagskleding gestoken’, hoe hij dag en nacht geschaduwd
werd door enkele rechercheurs, en hoe langs zijn adviesbureau (een tafeltje onder
een boom op het erf) ‘de parade der ellende’ passeerde (De Kom 1972: 162-173).
Dit laatste deel levert geen nieuwe informatie op over De Koms strategieën en
politieke denkbeelden.
De koloniale geschiedenis zou De Kom na 1934 doodzwijgen of hem hooguit
aanduiden als een oproerkraaier. In de naoorlogse periode zou Van Lier met zijn
sociaalhistorische studie Samenleving in een grensgebied (1949) een belangrijk
stempel drukken op de beeldvorming rond de gebeurtenissen in 1933 en de publicatie
van Wij slaven van Suriname. De opstand van 1933 had in Van Liers optiek iets
ludieks ‘waarbij niettemin harde klappen vallen’ (1977: 282). Wij slaven van Suriname
typeerde hij als een ‘herinnering die deel werd van een pathetische gegriefdheid en
rancune’ bij de lagere Creoolse volksklasse (1977: 279).6 Deze beeldvorming over
De Kom en de gebeurtenissen in 1933 waren lange tijd dominant in Suriname.
Niet verwonderlijk is dan ook de voorzichtige manier waarop Surinaamse
nationalisten verenigd rond Wie Eegie Sanie (WES) en de Partij Nationalistische
Republiek (PNR) in de jaren vijftig en zestig zouden omgaan met de persoon De
Kom en zijn gedachtegoed.7 Hoewel zijn boek in deze kringen ijverig werd bestudeerd,
zou, onder invloed van de Koude Oorlog, in het openbaar nimmer gerefereerd worden
aan de persoon van Anton de Kom en zijn denkbeelden. De Koms activiteiten werden
namelijk geassocieerd met het communisme en in die hoek wensten de nationalisten
niet gezet te worden (Marshall 2003: 23-24). Wij slaven van Suriname werd in deze
periode op de middelbare school in Suriname bestempeld (niet alleen door
Nederlandse, ook door Surinaamse docenten) als ‘verderfelijke lectuur van een
gevaarlijke communist’, die men maar beter niet kon lezen.8
Het zou tot 1971 duren voordat een herdruk verscheen.9 Het waren

6
7

8
9

Helman (1983: 307) typeerde De Kom als een voorstander van ‘Black Power’.
Eddy Bruma (leider van WES en PNR) was een groot bewonderaar van De Koms ideeën en
geschriften. De kunstenares Nola Hatterman kende De Kom persoonlijk en was ook een
bewonderaar van hem. Haar huis in Amsterdam fungeerde in de jaren vijftig als een
belangrijke ontmoetingsplek voor Surinaamse nationalisten. Via Hatterman kwamen de
nationalisten in contact met de ideeën en publicaties van De Kom (De Vries 2008, 62-84).
De Koms beschrijving van de geboorte van Boni in Wij slaven van Suriname stond voor
Bruma model voor het gelijknamige toneelstuk Geboorte van Boni, dat voor het eerst in
september 1952 werd opgevoerd, ter gelegenheid van de uitgave van het Surïnamenummer
van het Friese literair tijdschrift De Tsjerne (Meel 1997: 23).
Informatie van André Haakmat in e-mail, 24 mei 2008.
In oktober 2009 verscheen, naast enkele roofdrukken in de jaren zeventig, inmiddels de 11e
druk. Door steun uit de Sovjet-Unie verscheen zowel in Moskou (1935) als in Zürich (1936)
een Duitse vertaling en in 1981 in Havanna een Spaanse. De Venezolaanse ambassade in
Suriname kwam in maart 2009 met een eigen Spaanse uitgave van Wij slaven van Suriname.
Een in 1987 aangekondigde Engelse uitgave in Londen door Palgrave/Macmillan is om
onduidelijke redenen niet gerealiseerd.
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linkse Surinaamse studenten in Nederland die eind jaren zestig in De Kom een
Surinaamse José Martí, Che Guevara of Frantz Fanon zagen en die Wij slaven van
Suriname herontdekten als manifest en inspiratiebron voor hun ontluikende politieke
bewustzijn. Deze herontdekking viel samen met de linkse tijdgeest onder studenten
in Nederland en elders in West-Europa in de tweede helft van de jaren zestig, die
zich kenmerkte door studentenrevoltes, demonstraties tegen de oorlog in Vietnam
en protesten tegen de neokoloniale uitbuiting van de Derde Wereld. Mede als gevolg
van deze herontdekking door Surinaamse studenten vond Wij slaven van Suriname
brede ingang onder een Surinaams en Nederlands lezerspubliek.
De invloed was het duidelijkst op de generatie van vlak vóór de onafhankelijkheid
van Suriname en op de coupplegers in 1980. De ‘erkenning’ voor De Kom in
Suriname volgde in 1983, toen de militaire regering, na de Decembermoorden in
1982 en het daaropvolgende internationale isolement, een nationalistische - en
kortstondig een socialistische - koers ging varen. Zij gaf aan het proces van
natievorming hoge prioriteit en beschouwde De Kom als een pionier en voorloper
van een Surinaams nationalisme en socialisme. In oktober 1983 werd de universiteit
van Suriname omgedoopt tot de Anton de Kom Universiteit en als belangrijke taak
meegegeven ‘om de universiteit blijvend in te zetten voor de bevrijding van ons land
en de opbouw van een rechtvaardige samenleving, vrij van uitbuiting en
onderdrukking, zoals Anton de Kom zich heeft ingezet’, aldus minister van Onderwijs
Sankatsing (Anton de Kom Universiteit van Suriname 1986: 11).
In een openingscollege stelde Bouterse als leider van de revolutie dat het
universiteitscomplex moest worden gezien ‘als het erf aan de voormalige
Pontenwerfstraat [straat waar het geboortehuis van De Kom staat] waar Anton de
Kom dagelijks de problemen van het volk aanhoorde en zich met de mensen verdiepte
in mogelijke oplossingen’ (Anton de Kom Universiteit van Suriname 1986: 25). Zijn
beeltenis verschijnt ook op in die jaren gedrukte Surinaamse bankbiljetten. Hiermee
werd De Kom voor het militaire regime een icoon van het ‘revolutionaire’ Suriname.
Volgens Jansen van Galen (1999: 9) was de tragiek van deze ideologische inlijving
dat De Kom postuum diende als ‘vlag op een modderschuit’, geleid door een militair
regime dat zich kenmerkte door moordpartijen, repressie en drugshandel.
Hoewel in Suriname een historische canon niet of nauwelijks onderwerp van debat
is, kunnen we gerust stellen dat De Kom en Wij slaven van Suriname daarin een
prominente plaats verdienen. Dit boek en zijn auteur hebben grote invloed gehad op
het Surinaamse denken over de
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eigen identiteit. De Koms gedachtegoed vormt voor veel velen nog steeds een
belangrijk oriëntatiepunt in het zoeken naar een eigen Surinaamse identiteit en de
ontwikkeling van een politiek, nationalistisch bewustzijn.
Het IBS-colloquium in november 2009 had als thema: 75 jaar Wij slaven van
Suriname; De turbulente biografie van een boek.10 Dit themanummer bevat de op
dat colloquium gehouden inleidingen, aangevuld niet gastbijdragen van Liselotte
Hammond en Wim Hooghergen.11
De eerste bijdrage is van de hand van Antoine de Kom en betreft een persoonlijk
relaas over zijn grootvader. De auteur beschrijft hoe hij zich bewust werd van wie
zijn opa was en wat hij deed, en hoe dat alles hem gevormd heeft.
In de tweede bijdrage nemen Alice Boots en Rob Woortman in hun beschrijving
van de geschiedenis van Wij slaven van Suriname twee mythen onder de loep: de
censuur door de Centrale Inlichtingendienst en de claim van Jef Last dat hij de
eigenlijke auteur zou zijn geweest van het boek.
René Zwaap gaat in zijn bijdrage in op de grote consternatie die hij de Centrale
Inlichtingendienst voorafging aan de publicatie van Wij slaven van Suriname. Aan
de hand van bewaard gebleven documenten van de CID reconstrueert hij hoe die
censuur in zijn werk ging.
In de vierde bijdrage gaat Wim Hoogbergen de bronnen na die De Kom gebruikte
bij het schrijven van Wij slaven van Suriname en beantwoordt hij de vraag in hoeverre
dit werk 75 jaar na verschijning nog steeds als belangrijke kennisbron kan dienen
omtrent de slavernij in Suriname.
Michiel van Kempen bespreekt in zijn bijdrage het literaire karakter (literariteit)
van Wij slaven van Suriname, met als insteek de fascinatie die van de tekst uitgaat,
de retorische registers die De Kom opentrekt, de stijlmiddelen die hem ten dienste
stonden en hoe hij, anders dan andere voortreffelijke historici, een groot publiek kon
vinden. Van Kempen gaat op deze vragen in door op het schrijven van De Kom licht
te laten vallen aan de hand van een tekst die bijna niemand kent, de (ongepubliceerde)
roman Ons bloed is rood.
De literaire dimensie van Wij slaven van Suriname staat eveneens centraal in de
bijdrage van Liselotte Hammond. Hierin focust zij op de traditie waarin Wij slaven
van Suriname met literariteit in verband wordt gebracht en de invloed van een
nieuwere theorie als de postcolonial studies (die rekening houdt met de politieke en
historische omstandigheden van culturele productie) op de beslissing wat we als
literatuur beschouwen en wat niet.

10
11

Met dank aan dr. Hein Eersel, die de titel van het IBS-colloquium bedacht.
Twee eerder toegezegde bijdragen (‘De nationalistische beweging in Suriname en de
nalatenschap van Anton de Kom’ en ‘De invloed van Wij slaven van Suriname op Surinaamse
intellectuelen’) konden wegens persoonlijke omstandigheden van de auteurs niet worden
opgenomen.
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In de zevende en laatste themabijdrage houdt Theo Para een persoonlijke bespiegeling
over de ideeën en het activisme van De Kom. Deze bespiegeling plaatst hij tegen de
achtergrond van de onterechte historische legitimatie door de militaire dictatuur in
Suriname van de naam en het prestige van Anton de Kom.
In dit nummer zijn nog twee artikelen opgenomen die losstaan van de
themabijdragen. Eveline Sint Nicolaas beschrijft in haar artikel het leven van William
Leckie, een Engelse handelaar die aan het begin van de negentiende eeuw in
Paramaribo woonde. Hij gaf de lokale kunstenaar Gerrit Schouten opdracht om de
buurt van Paramaribo waar hij op dat moment woonde tot in detail vast te leggen in
een diorama. De bijdrage van Rose Mary Allen handelt over de rol en ervaringen
van Curaçaose zeelieden op de route Curaçao-New York in de eerste helft van de
twintigste eeuw, waarmee zij inzicht wil geven in de sociale mobiliteit van de zwarte
bevolkingsgroep als zeevaarders. De rubriek Onderzoek en debat bevat een reactie
van Bill Monkau waarin hij de methodologische en empirische interpretaties in de
door Jack Menke samengestelde bundel Natievorming en natiecreatie in Suriname
(2008) bekritiseert. Dit Oso-nummer wordt zoals gewoonlijk afgesloten met de
rubrieken Recensies, Signalementen, Berichten en Lijst van recente publicaties.
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Antoine de Kom
Doe iets!
Het is tien uur 's ochtends en behoorlijk heet. De klas is vandaag onrustig en
tegendraads. Meester heeft al drie jongens klappen gegeven. Nu staat hij in zijn
smetteloos witte overhemd en donkere broek klaar met de grote liniaal die hij voor
het bord gebruikt. Deze klas is er een met jongens van allerlei huidskleur waarbij
vooral de donkere tinten overheersen. Sinds ik hier op school kwam, werd ik
beschouwd als een Hollander. En zo werd ik ook behandeld. De één vereerde mij en
wilde mijn handtekening, de ander was van louter haat vervuld. Een Hollander baadt
zich niet. Een Hollander is rijk. Een Hollander kijkt op je neer.
Meester heeft er genoeg van. Hij heeft een aanstichter te pakken van wat hij ‘jullie
grappenmakerij’ noemt. Er wordt van meester veel alertheid verwacht. Hij zal ons
onder controle houden. Een kleine, magere jongen wordt door twee klasgenoten aan
beide armen vastgepakt. Hij staat over hun bank, de voorste, gebogen. Hij krimpt al
ineen terwijl hij nog niet eens geslagen is. Iedereen zit nu door elkaar te kletsen. De
lummels achterin die de schoolbanken al ontgroeid zijn. In het midden neemt de
lichaamslengte zichtbaar af. Daar verdwijnen schriften waar de eigenaren met veel
kabaal achteraan moeten. Ik sla dit alles roerloos gade. Daarom en vanwege mijn
lichte kleur prijst meester mij te pas en te onpas als voorbeeld.
Omdat ik lichtbruin ben, werd ik vooraan gezet. Daar ben ik waarnemer die telkens
ooggetuige is van de lijfstraffen die meester uitdeelt. ‘Meester, meester, nee...
meester!’, gilt het slachtoffer, stevig in de greep van de twee die door meester
gesommeerd zijn de kleine niet los te laten. Meester heft zijn liniaal op zo hoog als
hij kan en staat als een golfspeler klaar om een geweldige klap uit te delen. De klas
is een en al rumoer en geschater. ‘Stil jullie varkens! Jullie bosapen!’ Meester is
zichtbaar uit zijn concentratie gebracht.
Tegen elven is de rust weergekeerd. De gordijnen voor de openstaande ramen
waaien op en neer. De zon die daar altijd langs weet te schijnen, is heet. Ik ben loom
en suf en heb dorst. Voor ons ligt het geschiedenisboek. We zijn hij een affaire
aangekomen die zich in 1933 heeft afgespeeld. Ik heb daarop al weken niet een
benauwd gevoel zitten wachten terwijl we die passage langzaam maar zeker naderden.
Nu zal het gaan gebeuren. Meester legt uit. Hij is niet zo zeker van zichzelf als
gewoonlijk. Al twee keer heeft hij om een nieuw glas water gevraagd. Hij heeft het
bord slordiger schoongeveegd dan ik van hem gewend ben.
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Ik denk aan 1933. Het is heel geleidelijk gegaan. Ik ben mij er langzamerhand van
bewust geworden van wie ik afstam. Ik ben geboren in Den Haag. Toen ik klein was,
waren er eerst mijn Hollandse grootouders. Er ontbrak een opa. Over hem hoorde je
niet veel. Helemaal niets. Totdat ik begon te merken dat er dingen waren die ik niet
kon plaatsen. Een vaag gevoel. In Den Haag ging ik vaak bij mijn oma De Kom
langs. Zij woonde alleen, speelde piano. Zij had een Duitse bovenbuurvrouw die erg
hartelijk was en een tikje sentimenteel. Het leek wel alsof oma nooit getrouwd was
geweest. Toch was er een man die in Loenen lag begraven. Ik mocht een keer mee.
Oma was erg nerveus en kon het graf eerst niet vinden. Even later stonden wij er te
bidden. Een kleine steen met onze naam. Wie was dat? Mijn vader was bruin en oma
wit. Ik had mij zelden afgevraagd waarom. Mijn vader was gewoon bruin. En heel
lief. Hij werd wel uitgescholden. Vooral in de sinterklaastijd. Toen ik zes was, bukte
zwarte piet zich in de klas en ontblootte ongemerkt een stukje van zijn rug. Die was
spierwit. Ik had al zo'n vermoeden dat wit zwart is en wat zwart wit.
In Nederland kwam ik met mijn vader bij een meneer die sigaren rookte en iets
met een klein tijdschrift zonder plaatjes deed. Dat was een schrijver, begreep ik later.
Er kwamen bruine tantes logeren die warm en hartelijk waren. Niet veel later vertelde
mijn vader dat wij naar Suriname gingen. Met de boot. Wij waren erg blij en leefden
er wel een jaar naartoe. Eenmaa] daar kwam mijn tante Judith gedichten lezen. Ook
bij de ex-Hansenpatiënten, van wie sommigen 19331 hadden meegemaakt en daar
nog behoorlijk emotioneel van werden. Ik zat daar te luisteren naar een gedicht van
mijn opa. Mijn tante sprak met belangrijke mensen, de redacteur van de krant
bijvoorbeeld, en die zei mij dat ik in de voetsporen moest treden van mijn grootvader.
Er was ook een oom, een Dulder, hoogbejaard, die ooit ijkmeester was geweest.
Ook hij begon mij gewichtig toe te spreken, daar voor zijn bouwvallige, zuur ruikende
huis aan de Pontenwerfstraat in Paramaribo. Thuis kwam steeds een meneer aan de
poort die er zielig uitzag en om geld vroeg. Mijn moeder vertelde mij dat hij lang
geleden eten had gebracht naar opa De Kom toen die in Fort Zeelandia gevangenzat.
Dat je in het Fort gevangenzat, leek mij heel vanzelfsprekend, want zo had het
geklonken toen mijn oma dat bij ons in Suriname had verteld. Zij had Tast van een
zweer aan haar enkel. Ja, die had ze in 1933 opgelopen. Een steen uit de bossen had
geholpen. Ze had het over allerlei nare gebeurtenissen. Over arme, wanhopige mensen,
over huiszoeking door de politie, over schieten op een menigte en dat haar man werd
opgepakt. Dat zij uiteindelijk met het hele gezin op de boot naar Holland werden
gezet.

1

De rellen in februari 1933 na de arrestatie van Anton de Kom.
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Meester heeft zich verstrikt in een verhaal waarmee hij duidelijk niet gelukkig is. Ik
protesteer. Mijn opa was geen oproerkraaier. De klas is weer roerig en sommigen
beschimpen mij. Een oproerkraaier! Je opa was een oproerkraaier! Meester weet
raad. Wanneer het erop aankomt, blijkt dat hij toch voor rede vatbaar is. Ik houd net
zolang vol tot de meester van de andere vijfde klas komt. Wij kijken allemaal erg
tegen hem op. Hij is vakbondsman. In trefzekere bewoordingen legt hij uit hoe het
zit. Eindelijk recht. De klas is weer rustig en niemand heeft nog iets op mij aan te
merken. Niet op mij. Wel op mijn kleur, maar dat ben ik gewend.
Het zal zo'n vijf jaar nadien zijn geweest toen ik Wij slaven voor het eerst las. Er
was net een tweede druk uitgekomen en ik moet zeggen dat het daar thuis meer over
ging dan over wat er nou werkelijk in te lezen viel. Ik las dat de Hollanders vreselijk
wreed waren geweest. Dat zij de smerigste streken hadden uitgehaald. Wat slavernij
werkelijk was. Maar waarom had niemand het daar thuis over? Mijn oma had
gesproken over studenten uit Leiden die haar hadden bezocht. En over allerlei
manuscripten die zij aan hen had uitgeleend. Die waren sindsdien verdwenen. Zij
gaf mij een medaille die van mijn grootvader was geweest. Er stond een atleet op.
Gewonnen bij het hardlopen. Ik koesterde die medaille.
Mijn grootvader was voor mij heel erg zijn boek. Er waren ook wel verhalen over
hem. In die verhalen was hij erg serieus en in de boeken. Dat was ik ook en met
graagte werd ik daarmee vergeleken. Er was verdriet. Er was een groot gemis. Wat
was dat? Van mij als oudste zoon in ons gezin werd iets verwacht wat zelden werd
uitgesproken. Het was alsof alle monden geluidloos articuleerden en leken te zeggen:
‘doe iets!’. Dat was de boodschap. Ik moest kennelijk iets gaan voortzetten wat voor
altijd verloren was. Mijn leven is daardoor ongemerkt in het teken komen te staan
van tot mislukking gedoemde reparatiepogingen. Wat moest ik in vredesnaam
repareren? En hoe? Dat was niet eenvoudig. Er was wel een voorbeeld. Mijn
grootvader was immers een grootreparateur die op het eerste gezicht gefaald had.
Eerst had hij zich aan de kolonie gewaagd en daarna werd het nazisme zijn
schaakbord. De nazi's grepen hem. Hij verdween, maar wat mij betreft nooit werkelijk.
Hij leeft wat mij aangaat nog. Hij mag dan wel in Loenen met eer begraven zijn, hij
is allerminst opgehouden met schaken. Hij wint match na match en zijn ster blijft
rijzen. En altijd was er zijn foto: donker, somber en heel serieus. ‘Opa, waar zit je?’
Ik hoor een vaag geritsel. ‘Hier, in de hoek bij de erker!’
Opa zit met een klein potloodje in een schrift te kriebelen. ‘Opa, ik wou je iets
vragen. Over ons in de familie. Wij zijn van zoveel kleuren en wij hebben moeite te
vatten wie wij zijn. De witsten voelen zich zwart,
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de zwartsten wit en wij hebben last van weerzin en ongenoegen. Wij kunnen niet
ongecompliceerd leven. Er is woede in ons die wij te weinig ventileren. Wij hebben
uw woede in ons, uw woede over het verleden, over terreur, over overheersing, over
grof onrecht. En wij voelen ons vaak schuldig, beschaamd of tekortschieten zonder
dat wij weten waardoor dat komt. Wij voelen ons soms te licht en dan weer niet
donker genoeg. Kan dat kloppen?’ Ik kijk mijn grootvader aan. Hij lacht wat
ondeugend. ‘Waarom denk je dat ik zo stil en afwezig ben? Kwaad ben ik, onzegbaar
kwaad, mijn bestaan is georganiseerde woede, daar haal ik mijn energie vandaan.
Die energie geef ik aan jullie door. Draal niet! Doe iets!’ Opa kijkt erg fel uit zijn
ogen. Ik word er onzeker van. Maar wat moet ik in vredesnaam doen? Ik moet ineens
denken aan het Surinaamse volkslied: ‘Recht en waarheid maken vrij’. Misschien is
het wel de naakte waarheid waar het om gaat. Dat ik die moet vinden. Hoe vind je
die?
Binnen onze familie is naar mijn gevoel nooit werkelijk gesproken over wat opa
echt wilde. Dus ben ik het maar gaan proberen te vinden. Ik peinsde en wist niet wat
te doen. De politiek boeide mij erg. Ik wist zo weinig. Wilde overal vanaf weten.
Studeerde medicijnen, ontleedde lijken en las zoveel ik kon over heel andere dingen,
en dat alles vanuit deze vragen: Wat was het dat hij werkelijk gewild had? Wie zijn
mensen werkelijk en wat proberen zij uit te drukken juist wanneer zij gruwelen
begaan? Waarom merk je zo weinig van het onrecht waaraan de Hollandse natie
zwaar schuldig is? Tot mijn teleurstelling vond ik de antwoorden niet in de diepten
van het menselijk lichaam. Ik raakte verzeild in de krochten van de menselijke geest.
Ik ging werken in het Pieter Baan Centrum, waar de persoon van de verdachte wordt
onderzocht. Ik werd forensisch psychiater, merkte dat ikzelf aan het schrijven ging,
en niet alleen over verdachten. Ik zag dat ik gedichten schreef en ging publiceren.
Daarmee deed ik wat hij wilde doen, maar toch niet wezenlijk genoeg. Te ver nog
stond ik van hem af en van dat wat er moest gebeuren. In de familie was vooral
vermeden door te dringen tot de kern. Die kern vinden. De leugen en het grote zwijgen
ontmaskeren. Al was het maar voor mijzelf. Dat was mijn taak. Nu dan. Laten wij
zeggen dat Anton het wezen van de Surinaamse ziel heeft blootgelegd: de geschonden
eerbaarheid, het diep gekrenkte zelfgevoel, het versplinterde zelf, de gebroken
identiteit. Dingen die goeddeels onder het tapijt verdwenen zijn. Laten wij erkennen
dat hij de ongrijpbare historische kwetsing heeft gelokaliseerd. Dat hij een beerput
geopend heeft die nooit meer echt dicht kan. En ook dat hij het ondanks dat besef en
die aanklacht niet naliet om het onrecht dat de overheerser trof te helpen bestrijden.
Dat is groots, maar ook zuur en wrang. Het verhaal gaat dat hij erg goed tegen
zuur fruit kon. Hij at zure birambi's zonder ook maar een spier van zijn gezicht te
vertrekken.
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Onlangs was ik in Suriname en besloot mijn vijfde dichtbundel aan de president aan
te bieden. Ik wilde voor mijn grootvader iets doen wat hij niet meer kan. Ik wilde
het paleis betreden. Maar ik zei dat niet. De president voelde onmiddellijk aan waar
het mij om ging. Hij doorbrak het protocol. Zei dat ik naar de portretten van de
gouverneurs moest kijken. Langs de Ruisdael2 die er hangt, werd ik naar het kleinste
kamertje helemaal hoven in het paleis geleid. Die Ruisdael was een cadeautje van
de Nederlandse regering aan de Surinaamse bij de onafhankelijkheid. Daar in dat
kleinste kamertje lag een grote berg met stoelen. En daar, achter de deur, in het stof,
deels gebroken - stapels portretten, sommige heel oud: dat waren de gouverneurs.
Na enig zoeken haalde ik Rutgers3 tevoorschijn en legde hem op een van de grote
tafels op de gang. Ik wreef hem schoon. Een gebruind uitziende slanke man met dun
haar en een metalen brilletje. Opeens keek hij mij aan. Ik dacht: wat is die man bang.
Hij sprak mij toe. ‘Ik geloof dat ik jou nog iets wil zeggen.’ Ik wreef voorzichtig
langs de lijst van het portret. ‘Pardon, ik geloof dat u de verkeerde voor u hebt.’ ‘Nee,
nee, jou moet ik hebben! Jij gaat een gedicht voor de president schrijven.’ Zo is het
gegaan. Hier is het gedicht.
opeens
miste je de president.
je ziet hem nóg
over de rode loper in zijn paleis linksaf slaan
en dan de trap afdalen.
er hangt een Ruisdael aan de muur.
en daar kwam hij opeens vandaan, hij was daar weer
zomaar ingestapt hij at wat bij de boom die daarop staat
hij voelde zich gepast beschaamd
en streelde langs de verf die daar de lucht uithing.
toen dacht hij even na
en zei:
ze zijn heel lief
het zijn er niet zoveel
ze zijn wat stoffig en soms vuil
ze doen je heus geen kwaad
je zoekt er maar een uit
voordat je met ze praat
het zijn de gouverneurs
van ieder z'n portret of foto
waar ze ernstig op bestaan.
je zoekt er maar een uit

2
3

Schilderij van de zeventiende-eeuwse Hollandse schilder Jacob Ruisdael.
Gouverneur in Suriname van 1928 tot en met 1933.
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je raakt ze even aan
en dan als er gebeld wordt
dan zijn ze plotsklaps weer zichzelf
en lopen hier weer rond zei
de president.
hij zei ik geef ze allemaal een hand en: nu jullie Ruisdael in loop daar
maar aan de grond en kus die maar
laat ons liever met rust wij laten jullie gaan in dit paleis
dat jullie spookhuis blijven zal waarin je dansen mag en als die Ruisdael
toch wat krap of te bedompt is
dan mag je in de tuin
tot aan het hek
want zei de president
voorbij het hek dat gaat te ver
daar houden jullie op

De president heeft de gouverneurs gelaten voor wat zij zijn geweest. Ze mogen dolen
door het paleis. Daarbuiten horen ze niet meer thuis. Maar ze zijn er nog wel. Het
verleden is nog tegenwoordig. Niet zo heel lang geleden bezocht de Nederlandse
premier Suriname. Hij zei daar op 13 mei 2008:
Suriname en Nederland delen een bewogen geschiedenis. Ons gezamenlijke
verleden van meer dan driehonderd jaar heeft veel sporen nagelaten.
Sommige sporen zijn in het geheugen gegrift en kunnen nooit meer worden
uitgewist.
Hij benadrukte de verbondenheid tussen beide landen. Ik word misselijk van woede
om deze tekst. Hier lijkt wel een incestpleger aan het woord die zijn slachtoffers
toespreekt. Dat er tussen hem en hen een innige verbondenheid bestaat. Dat hun
verleden bewogen was en dat er nog sporen van zichtbaar zijn. Ik zie hem nog elke
nacht toetasten. Hij gaat vrijuit. Spreekt kalme woorden en verzacht zijn daden die
ongestraft blijven. In die dagen stond een foto in de krant: de Hollandse ministers
bezochten het binnenland. Daar stonden ze in een schoolklas. Meester stond bij het
bord. Hij keek niet gelukkig. De kinderen zaten er wat bedremmeld bij. Een minister
boog zich naar hen toe. Geen van de kinderen lachte. Zij leken wel te denken: wat
doet die man hier? Ik kan erover meepraten. Als Hollander ben je niet altijd welkom.
Natuurlijk is Balkenende geen incestpleger. Het is de spreektrant van een Hollandse
premier die mij daaraan doet denken. Elke Nederlandse
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premier komt in die perverse rol terecht. Ik herinner mij weer de dag waarop ik in
november 2008 de Surinaamse president ontmoette. Hij kwam naar mij toelopen
nadat ik Rutgers had afgestoft. We stonden beneden in de hal. Hij vroeg of ik het
gevonden had. Dat had ik niet. Ik miste iets heel erg.
‘Opa, het paleis. Daar wil ik het met je over hebben. Ik ben er geweest en de
gouverneurs zitten er gevangen. In het kleinste kamertje.’ Opa kijkt niet op en krabbelt
verder in zijn schrift. ‘Maar zijn ze dan niet berecht? Wie is trouwens vandaag de
dag aan de macht?’ ‘Suriname is nu onafhankelijk. Eh, ene B. heeft het voor het
zeggen.’ Ik wil niet al te expliciet zijn. ‘Klinkt verdacht. Is dat ook een gouverneur?
Je zei toch dat ze gevangenzaten?’ ‘Nee, het is een grapje, de Nederlandse premier
is net geweest. Die bedoelde ik. Het lijkt wel of hij daar even de haas was. Hij sprak
lieve woorden. Maar de studenten aan de Anton de Kom Universiteit mochten geen
vragen stellen over slavernij.’ ‘Wat zeg je me? Naar mij genoemd en dan stelt de
Nederlandse premier de regels? Kijk maar uit. Die aardige woorden zijn het gemeenste
wat je je kunt voorstellen. Ik heb mijn leven voor ze overgehad en kijk wat er gebeurt.
Ze trappen nog steeds op je ziel. Ik voel me besmeurd! Wie is die Nederlandse
premier?!’
Opa zit zich behoorlijk op te winden. Zijn schrift valt op de grond. Ik moet hier
wat aan zien te doen. ‘En ik voel mij beschaamd, opa. Je mag zoiets als ik net deed
toch niet zeggen over de premier. Dat is toch een nette man. Hij kan het ook niet
helpen.’ ‘Daar begint het weer! Ik heb er jaren last van gehad, Antoine. Van dat
gevoel wreed te zijn en ondankbaar en dus schuldig, maar ik weiger me te schamen!
Als slachtoffer wil je beleefd blijven maar ik waarschuw je, maak van je hart geen
moordkuil want anders ga je eronderdoor. En dat is geen vrijbrief. Je kunt het
Hollanders van vandaag niet verwijten dat hun natie fout zat. Maar je mag wel vragen
om het oprecht blijven uitspreken van de fouten van een natie. Geen spijtformules
dus. Wel eerlijkheid. En daar komt het, let op: voelbaar, authentiek, gemeend respect!’
‘Ik probeer beleefd te blijven, opa.’ ‘Vertel mij eens hoe het jou vergaan is, kleinzoon.
Die keer toen je een gedicht schreef op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5
mei?’
Hij heeft gelijk. Dat zat helemaal fout. ‘Nou ja, het was een tweeluik en de
voorzitter belde me op. Het was heel mooi en geschikt om voor te lezen aan de hele
tegenwoordige regering. Maar er was een klein probleem: ik had een menigte zwart
genoemd want het zag in mijn gedicht zwart van de mensen, slim, niet? Hij, die
voorzitter, zei niet dat dat te ver ging maar hij bedoelde dat wel. Hij was niet eerlijk.
Zwart mag niet als het om bevrijding gaat. Dan hoor je blank te blijven.’
Mijn grootvader zit verstijfd te tieren en te vloeken. Ik leg mijn hand op zijn
kroezige hoofd. Hij sluit zijn ogen. Ik druk hem tegen mij aan. Hij is even weg. Ik
fluister. ‘Laten wij onze energie alsjeblieft sparen. Laten
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wij niet verdrinken in al die verwarrende gevoelens en blootleggen wie wij werkelijk
zijn en waar onze trots ligt.’ Opa heeft zich hersteld. Hij kijkt naar buiten door het
raam van de erker. Vertelt hoe hij daar op een zomernacht een onweersbui zag
naderen. Dat was nog voor de oorlog. ‘Blootleggen. Weet u van het standbeeld? Uw
standbeeld? Dat u bloot op een prachtig plein staat?’ Ik zie hem grote ogen opzetten.
Hij kucht wat nerveus. ‘Ik, een standbeeld? Wat is er met jou? En dan... dan vertel
je me ook nog bloot?’ ‘Ja, het was een rel van jewelste. Protesten. Debatten op tv.
Ik heb er een gedicht over gemaakt voor de krant. Luister maar.’
mijn opa is zo bloot
zo heel erg bloot op heel zijn eigen plein
hij wil zijn kleren aan
maar hoe zal ik hem voordoen
dat je bloot voornaam gekleed
kan gaan in pak plus das en tas
en nog veel meer dan meer hoewel toch ietwat bloot?
de slaven waren vaak alleen al zo zo zogenaamd zichzelf
en raakten bijna al hun ingebeelde kleren kwijt op dat ene
veelal zwaar verminkende moment
onder het marteltuig dat harder rent dan jij
ook toen je onbeknot volwaardig Hollands vrij had willen zijn
met hoed en das en teren tas o
daarin in de oorlog niet veel meer
dan wat beurse woorden onbedaarlijk
‘staatsgevaarlijk’ weliswaar
maar zelf ben je nog ongeschonden & nog heel
en net nog veilig in de Haagse tram
die door mijn toedoen wacht en wacht
terwijl Seyss-Inquart4 lijkbleek starend
op jouw plein zich afvraagt
of ie je bloot en brokkelig wél mag?

‘Ha, dat van die Seyss-Inquart vind ik leuk. Maar hebben ze tegenwoordig niks beters
te doen dan mij uit te kleden? Blootleggen oké, maar doe dat dan niet de waarheid.
Recht en waarheid maken vrij, dat staat toch niet voor niks in het volkslied?’ ‘Ja,
opa, help mij de waarheid te vinden. De waarheid over wat Suriname is, de collectieve,
de gezamenlijke eigenheid. Die moet blootgelegd worden zonder steeds maar te
verwijzen naar de Hollanders. Dat had u misschien ook wat minder mogen doen in
Wij

4

In 1940 door de Duitsers tot Rijkscommissaris in Nederland benoemd en als zodanig de
hoogste functionaris van het Duitse bezettingsbestuur in Nederland. Rij werd in 1946 tijdens
het Proces van Neurenberg ter dood veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid.
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slaven.’ ‘Dat ben ik met je eens maar ik moest al die historische ellende zien op te
ruimen. Ik heb het zware werk gedaan en nou kan jij verder denken. Neem er je
gemak maar van. De jeugd, de jeugd, je bent niet erg dankbaar, je moest eens weten
hoe ik geleden heb, maar daar heb ik het verder niet over.’

Bronzen standbeeld van Anton de Kom op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost (foto
Jikke van Loon)

Opa begint weer te schrijven. ‘Nou, kijk, opa, onlangs dacht ik: jij had het over
een groot plan van nationale reconstructie. Ik wil het hebben over de constructie van
de gezamenlijke eigenheid, de eigenheid van Surinamers, waar ze ook leven, van
welke nationaliteit ze ook zijn. Maar waar begin je dan? Wat is je vertrekpunt?’ Ik
zie mijn grootvader diep nadenken. ‘Volgens mij moet je eerst bij jezelf beginnen
en het allemaal niet zo groot maken. Je doet veel te serieus. Wees eens wat vrolijker,
je weet toch dat Surinamers van dansen en feesten houden? Ik heb Wij slaven
geschreven om de mensen weer onbezorgd en vrij te kunnen laten feesten. Het kan
frivool lijken, maar zo kom je wel van het juk af. Kijk maar naar de dansfeesten van
de slaven, lekker nog even zwaaien en weg waren ze! Dat noem ik creativiteit! En
luister maar naar hun odo, heel vernuftig. Zo kan ik nog heel veel opnoemen. Kom,
denk eens vooruit! Laat mij niet weer al het werk doen!’
Ik zie mijn grootvader wat onderuitzakken. Ja, het is waar, hij wordt een dagje
ouder en ik moet harder lopen. ‘Om te beginnen is er
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de sportiviteit die Surinamers kenmerkt. Ze zijn er wereldberoemd mee geworden.
Dan is er een vermogen tot berusting, tot incasseren, en weer opveren, veerkracht,
kijk maar eens wat er allemaal over hen heen is gekomen en zie hoe ze het er niet
bij laten zitten, neem jezelf maar als voorbeeld, opa! Er is de ondernemingszin, de
jeugdigheid, een niet weg te schieten gevoel voor rechtvaardigheid.’

Anton de Kom (foto Antoine de Kom)

Het lijkt warempel wel alsof ik zo meer greep krijg op die kwestie van de
gezamenlijke eigenheid. Mijn grootvader wordt enthousiast. Hij wil iets gaan zeggen.
‘Ja, zo gaat het de goede kant op, ik dacht nog aan mijn plan voor nationale
reconstructie. Ik heb zitten denken toen jij zonet aan het woord was. Kijk, Suriname
ligt wat excentrisch. Het is nog erg groen en ongerept. Zou daar niet meer mee moeten
gebeuren? Zou, hoe heet dat ook alweer, dat “internet” niet iets zijn? Ik bedoel dat
daarin flink wordt geïnvesteerd? Dat men zich gaat richten op milieutechnologie, op
groene kennis en producten die daaruit voortkomen?’ ‘Ah, de steen der wijzen uit
de bossen bedoelt u?’ ‘Nee, de steen die harde waarheid is, die staat voor de
kernwaarden die Surinamers aanzien en respect geven. Zo is het. En niet anders.’
Ik zit weer op school. Het is tegen enen en erg heet. De klas zit te zwoegen op
sommen. Meester bekijkt zijn grote liniaal. Er is een stukje afgebroken. Hij kijkt wat
bedrukt naar buiten en neemt dan een voorzichtig slokje uit zijn tot de rand toe
gevulde glas met ijskoude softdrank. Dan staat hij op. Hij gaat voor het bord staan
en drukt ergens op. Het grote bord klapt achterover. Wij kijken in een enorm gat en
zien een landschap voor ons liggen. Het is binnenland. Overal zijn witte koepels te
zien en hier en daar antennes. Het ziet er allemaal heel modern uit. Een prachtige
stad in het bos. Welvaart. Een groot, lichtgevend bord langs de kant van de weg:
‘Welcome to Palumeu City. Where technology joins nature’. Meester neemt ons
mee. De lummels voorop. Wij krijgen een klas met
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computers. Niemand die nog kliert. Wat zijn wij modern. Aan de muur een portret
om vrolijk van te worden. Meester kan zich nauwelijks beheersen. Hij begint te
dansen. En het mooiste is nog wel dat er in geen velden of wegen een liniaal is te
bekennen. Wij zetten de computers aan. Weer dat portret. Anton lacht ons vanaf het
bureaublad toe.
Antoine de Kom is een kleinzoon van Anton de Kom. Hij is forensisch psychiater,
directeur en dichter. Zijn werk werd genomineerd voor de Cees Buddingh'-prijs en
voor de Ida Gerhardt Poëzie Prijs.
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Alice Boots & Rob Woonman
De geschiedenis van een manuscript
De wording van Wij slaven van Suriname van Anton de Kom
Het heeft nooit ter discussie gestaan dat Wij slaven van Suriname (1934) ernstig is
gecensureerd. Onder druk van de Centrale Inlichtingendienst (CID), de voorloper
van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), zou uitgever Gilles
Pieter de Neve het boek samen met Anton de Kom hebben aangepast. Alles lijkt ook
in die richting te wijzen. Eind 1933 en begin 1934 klagen de communistische bladen
steen en been over de censuur die op het boek wordt toegepast. Zij menen - terecht
- dat ten minste twintig pagina's zijn geschrapt. Naast de veronderstelling dat het
boek gecensureerd zou zijn, blijft het auteurschap omstreden. In de jaren zestig eist
schrijver Jef Last het werk op als zíjn boek. Hoewel hij deze claim later terugneemt,
is er nooit een bevredigend antwoord gekomen op de vraag naar Lasts precieze rol
in de totstandkoming van Wij slaven van Suriname. Centraal in dit artikel staan de
bemoeienissen van de CID en het vermeende coauteurschap van Last hij de uitgave
van Anton de Koms boek.

Cees de Dood
Begin 1931 heeft Anton de Kom het manuscript van Wij slaven van Suriname af.
Hij doet een poging het werk te laten publiceren bij een socialistische uitgeverij in
Amsterdam: De Ontwikkeling. Maar deze uitgever weet niet goed wat hij met het
manuscript aan moet. Omdat het duidelijk gaat om het werk van een beginnend
schrijver vraagt hij Cees de Dood eens naar het manuscript te kijken.1 De Dood is
een bekend socialistisch publicist die artikelen en columns voor onder meer Het Volk
schrijft. Cees toont zich bereid het manuscript te lezen. Als hij kort na die toezegging
Anton ontmoet, begaat De Dood een in die dagen vaker gemaakte fout. Op basis van
Antons uiterlijk en Surinaamse accent beoordeelt hij hem als ongeletterd. Zo zegt
hij later dat De Kom de Nederlandse taal slecht spreekt en schrijft.2 Hoewel het
manuscript inderdaad moeizaam

1

2

Dit blijkt uit uitspraken van Cees de Dood (Buiten de Perken, 28 november 1964), die in de
jaren zestig deze gebeurtenissen in begin 1933 plaatst. Dat is echter onmogelijk omdat Anton
de Kom dan opgesloten zit in Fort Zeelandia.
Interessant is dat De Dood het in het artikel in Buiten de Perken uit 1964 doet voorkomen
alsof hij Anton de Kom daarna nooit meer heeft gezien. Hij beweert zelfs dat, wanneer hij
later de tekst van Wij slaven van Suriname onder ogen krijgt, het manuscript volgens hem
duidelijk verbeterd is door Jef Last. In juni 1933 staat De Dood echter tijdens een
communistische bijeenkomst naast Anton en prijst hij diens door het schrijverscollectief
Links Richten uitte geven werk bij het publiek aan. Hij leest zelfs een stuk uit het boek voor.
Later, in 1936, overnacht Anton enkele malen in het huis van Cees de Dood, hoewel altijd
gezegd wordt dat Anton bij Florrie, de vrouw van Cees, logeerde.
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is geschreven, blijft het een merkwaardige uitspraak. De Kom heeft dan namelijk al
bewezen een ‘goedgebekt’ vertegenwoordiger te zijn: hij verdient al jaren de kost
als vertegenwoordiger in koffie en thee. Daarnaast publiceert hij regelmatig in De
Communistische Gids. Bovendien is hij geen onverdienstelijk dichter, al heeft hij
nog geen poëzie gepubliceerd. De Dood geeft ten slotte een uiterst negatief oordeel
over het werk van De Kom.
Later zal De Dood verklaren dat zijn opvatting over Wij slaven van Suriname
onbedoeld onder ogen van de auteur is gekomen. Zijn secretaresse zou per ongeluk
de aantekeningen die hij bij het manuscript had gemaakt aan Anton hebben
meegegeven. Anton zelf reageert echter positief op de kritiek. Hij ziet in dat het
manuscript voor verbetering vatbaar is en verzoekt De Dood hem te helpen bij het
herschrijven. Bij gebrek aan tijd (en zin) om Anton hulp te bieden verwijst hij hem
echter naar een goede persoonlijke vriend, Jef Last. De Dood weet dat Last een grote
affiniteit heeft met de antikoloniale beweging. Misschien vermoedt hij ook dat Anton
hem in ieder geval van naam kent, omdat Last gedichten publiceert in Recht en
Vrijheid, het blad van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking.
Anton is nauw betrokken bij de Liga en wordt zelfs een tijd lang voorzitter van de
Haagse afdeling.
Last is een geëngageerd schrijver die enkele jaren eerder in een Twentse
textielfabriek zijn eerste experiment met arbeiderspoëzie heeft uitgevoerd. Zijn
gedichten worden op losse blaadjes uitgegeven, zodat arbeiders ze op hun machines
kunnen plakken. Het initiatief heeft succes. Niet veel later heeft Last een aantal linkse
schrijvers om zich heen verzameld, onder wie zijn huisvriend Cees de Dood. Deze
schrijversgroep doet in een maandblad de oproep tot vorming van een vereniging
van revolutionaire, proletarische schrijvers (Mooij 1973: 288).3 De reacties zijn
enthousiast. Links Richten wordt de naam van het gezelschap, dat afdelingen opzet
in verschillende Nederlandse steden.
Nog voordat Links Richten is opgericht, beschrijft Last de geschiedenis van het
kunstenaarscollectief, dat hij plaatst in de context van de tijd en de voorafgaande
Nederlandse literatuur.4 Zijn aandeel in het initiatief

3

4

Jef Last is inmiddels van Rotterdam naar Amsterdam verhuisd. Hij is secretaris geworden
van Henk Sneevliet (een van de oprichters van de revolutionaire socialistische beweging in
Nederland en tussen 1933 en 1937 Tweede Kamerlid) en in die hoedanigheid redacteur van
diens blad De Nieuwe Weg. Hierin laat Last een oproep verschijnen om te komen tot de
oprichting van een collectief van arbeiders en schrijvers dat het ontstaan van een
revolutionair-proletarische literatuur moet bevorderen.
Archief Josephus Carel Franciscus (Jef) Last, Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis te Amsterdam (IISSG). Hierin een met de hand geschreven tekst van Last:
‘Aantekeningen betreffende het literaire klimaat in Nederland en de opkomst van het blad
Links Richten’, circa 1931.
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wordt daarbij uitgebreid verhaald. In het bewuste manuscript geeft Last verder met
enige distantie aan dat de literatuur van zijn proletarische makkers weliswaar een
stap in de goede richting is, maar dat hun beschrijvingen van het arbeidersleven al
met al blijven steken in ‘burgerlijk realisme’. Wil de proletarische literatuur een
volwaardig onderdeel van de Nederlandse literatuur worden, dan moet er nog het
nodige gebeuren. Last noemt bijvoorbeeld het oprichten van een tijdschrift (dat komt
er later ook), het vastleggen van een geschiedenis van de proletarische literatuur en
het vertalen van de beste buitenlandse proletarische schrijvers. Om zijn doel kracht
bij te zerren, is Last op zoek naar jonge, proletarische schrijvers en dichters die hij
onder zijn literaire hoede neemt.
Vanaf 1931 heeft Last, door tussenkomst van De Dood, er een nieuwe protegé bij:
Anton de Kom. Deze donkere, uit Suriname afkomstige auteur ziet hij als een mooie
aanvulling op zijn schrijversgroep. De Kom is voor hem hét voorbeeld dat het
internationale proletariaat ook een interraciaal proletariaat is. Maar op de keper
beschouwd, is Anton natuurlijk helemaal niet zo proletarisch. Hij is
assistent-boekhouder geweest en verdient op dat moment als vertegenwoordiger een
heel redelijk inkomen.
Anton schat het nieuwe milieu waarin hij is terechtgekomen goed in. Hij begrijpt
de ambities van Last; het is dan ook niet uitgesloten dat Anton vanaf dat moment
zijn afkomst armoediger begint voor te stellen dan die in werkelijkheid is geweest.
In een stukje in de VARAgids uit 1934 - ter gelegenheid van de uitgave van Wij slaven
van Suriname leest hij een fragment uit zijn boek voor op de radio - vertelt hij:
Mijn vader is een kleine boer; mijn moeder heeft haar hele leven
geploeterd. Wij hebben bittere armoede geleden. En zoals het in kleine,
arme boerengezinnen in Suriname meestal gaat, was er soms wat rijst,
maar geld voor zout of vis ontbrak er veelal.5
In Wij slaven van Suriname schrijft Anton over de verdrietige ogen van zijn
grootmoeder wanneer zij voor haar slavenhut zit. En de moeder aan wie hij het
hoofdstuk ‘De slavin’ in Wij slaven van Suriname wijdt, beschrijft hij als een arme
vrouw die moet ploeteren als ware zij nog steeds een slavin (De Kom 1934: 40). Het
moet Last als muziek in de oren hebben geklonken. Anton heeft het echter niet over
zijn eigen moeder, Judith Jacoba Dulder die in Frimangron (een volkswijk) in
Paramaribo woont. Ook niet wanneer hij zijn moeder thuis in Paramaribo droevig
naar het lege plankje laat kijken, waarop anders nog wel wat cassavemeel ligt om
brood van te bakken (De Kom 1934: 39). Antons echte moeder liet het

5

De VARAgids, 14 april 1934. Zie ook Oostindie & Maduro 1986: 72.
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brood hij de bakker halen. Het gezin was niet arm, zoals Anton de lezer wil doen
geloven. De kinderen gingen goed gekleed en de dochter van de eigenaar van de
Winkel van Sinkel uit de Saramaccastraat noemt Antons zus Fransje anno 2008 zelfs
‘deftig’.6
Anton romantiseert zijn verleden omdat hij zijn verhaal over de slavernij en de
latere uitbuiting van de voormalige slaven en contractarbeiders authentiek wil laten
klinken. Het moet uit de eerste hand verteld worden. Hij heeft wel verhalen uit de
slaventijd gehoord, maar de afstammelingen van de voormalige slaven praten daarover
niet graag. De meeste verhalen heeft hij gelezen in Stedmans Reize naar Surinamen
(1799) en in Wolbers' Geschiedenis van Suriname (1861), werken die hij in de
Koninklijke Bibliotheek raadpleegt ter voorbereiding op zijn boek.

Jef Last
Last is enthousiast over Antons manuscript. Hij is op zoek naar proletarische literatuur
en Anton past daar met zijn geschiedschrijving in Wij slaven van Suriname goed in.
De geschiedenis gezien door de ogen van een arbeider. Maar ondanks deze positieve
indruk acht Last het noodzakelijk het boek te bewerken. Hij nodigt Anton uit bij hem
in Amsterdam te komen logeren. Vele jaren later, eind jaren zeventig, vertelt Ida
Lastter Haar aan de journalist Nieko van de Pavert hoe Anton en haar man dagenlang
met elkaar spraken, waarbij Jef doorlopend aantekeningen maakte. Het verhaal van
Ida klopt niet helemaal, want Anton beschikte over een manuscript dat bewerkt moest
worden.7
Samen werken De Kom en Last korte tijd aan het manuscript; halverwege 1931
acht Last het boek persklaar. Vanaf dat moment spant hij zich in om een uitgever
voor Wij slaven van Suriname te vinden. Tevergeefs. Wanneer in oktober 1931 een
hongeroproer uitbreekt in Paramaribo, hoopt Last dat nu Suriname in de schijnwerpers
staat, er meer interesse zal komen om Antons boek uit te geven. Maar ook dan blijkt
er geen belangstelling. Last schrijft daarover: ‘Zelfs een opstand is kennelijk niet
voldoende om de aandacht te vestigen op het belangwekkende boek van den neger
De Kom...’8

6
7

8

Interview met mevr. Van H. (in Etten-Leur) door auteurs in 2008.
Wellicht verdedigt zij tegenover Nieko haar man, die ooit in de jaren zestig ten onrechte
beweerde de belangrijkste auteur van Wij slaven van Suriname te zijn. Bovendien doet Ida
het voorkomen alsof zij Anton nauwelijks kent. Uit de briefwisseling tussen haar en Jef blijkt
echter het tegendeel. Als Jef in de Sovjet-Unie verblijft, vraagt hij Ida in een brief om Antoine,
zoals hij Anton noemde, op te zoeken en er bij hem op aan te dringen het manuscript naar
Moskou te sturen. Later vertelt zij Antons dochter hoezeer zij Anton bewonderde om zijn
boek.
Archief Last, IISSG. Hierin een met de hand geschreven tekst van Last: ‘Aantekeningen
betreffende het literaire klimaat in Nederland en de opkomst van het blad Links Richten’,
circa 1931.
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Lang is er gespeculeerd over de vraag wat de inbreng van Last in Wij slaven van
Suriname is geweest. Uit boekfragmenten die begin 1933 in Links Richten9 worden
gepubliceerd, blijkt dat er maar weinig is veranderd aan Antons soms wat moeizame
beschrijvingen. De bewerkte teksten wijken namelijk niet af van eerder in De
Communistische Gids gepubliceerde fragmenten.10 Evenmin heeft Last, zoals zal
blijken wanneer Anton de definitieve versie van zijn werk redigeert in het laatste
kwartaal van 1933, de aan Wolbers en Stedman ontleende lange teksten geschrapt.
Toch veranderde Last Antons manuscript in 1931 vrij ingrijpend, door er een extra
thema aan toe te voegen. Naast Antons beschrijving van de geschiedenis van Suriname
en de aanklacht tegen de Hollandse slavendrijver, heeft Last vermoedelijk de politieke
boodschap nader willen aanscherpen. Hij legt er nog meer dan Anton de nadruk op
dat de slavernij gezien moet worden als de uitbuiting van het proletariaat door het
kapitalisme. Vermoedelijk helpt hij Anton daartoe het werk te herordenen en het hier
en daar te herschrijven. Door deze bijdrage van Last heeft het manuscript van Wij
slaven van Suriname uit 1931 er een expliciete politieke boodschap bij gekregen.
In juli 1932, wanneer Last afreist naar de Sovjet-Unie, is er nog steeds geen uitgever
gevonden. Als lid van de Internationale Vereniging van Revolutionaire Schrijvers
in Moskou doet Last zijn uiterste best om Nederlandse revolutionaire schrijvers te
promoten. Keer op keer vraagt hij zijn vrouw Ida hem boeken toe te sturen. Hij ziet
mogelijkheden om Antons manuscript in de Sovjet-Unie te laten vertalen en uit te
geven. Op 25 april 1932 schrijft Last vanuit Moskou aan zijn vrouw: ‘Laat Vanter
mij het manuscript van De Kom toezenden. Ik kan het wellicht hier laten vertalen.
Daar is belangstelling voor.’11
Vanter is het pseudoniem van Gerardus Johannes Marinus van het Reve, vader van
Gerard en Karel, een communistisch journalist, die net als veel linkse auteurs lid is
van Links Richten. Wanneer Vanter niet onmiddellijk reageert, volgt - ongeduldig
- de volgende brief aan Ida:
Ik begrijp er niets van dat Vanter niet geantwoord heeft op ons telegram
om het manuscript van De Kom op te sturen. Overtuig Antoine toch dat
het sterk in zijn belang is. Als men het hier belangrijk genoeg vindt, komt
het in alle groote talen van de wereld uit. Men interesseert zich er hier
sterk voor.12

9
10
11
12

Links Richten, mei 1933, nr. 9.
De Communistische Gids, 24 juli en 4 december 1929.
Brief Jef Last aan Ida Last-ter Haar, 25 april 1932, archief Last in IISG. Zie ook Buck 1975:
noot 201.
Brief Jef Last aan Ida Last-ter Haar, 2 mei 1932, archief Last in IISG.
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Wanneer Last nog altijd niets van Vanter hoort, schrijft hij Ida veertien dagen later
steeds ongeduldiger: ‘Overtuig Antoine er toch van dat hij het manuscript aan Vanter
geeft. Als het hier uitgegeven wordt volgt Nederland vanzelf.’13 Na enkele dagen
volgt nog een brief: ‘En laat Antoine een foto meesturen.’14
Van het Reve heeft echter andere dingen aan zijn hoofd. Hij is nauw betrokken
bij het oprichten van een tijdschrift dat dezelfde naam draagt als het collectief: Links
Richten. Het manuscript blijft nog tot halverwege 1933 in zijn bezit.
Eind 1932 vertrekt Anton met zijn gezin naar Suriname, waar hij in februari 1933
wegens opruiing wordt opgepakt en zonder enige vorm van proces wordt opgesloten
in Fort Zeelandia. Begin mei zet het gouvernement hem op de boot terug naar
Nederland. Samen met zijn gezin komt Anton de Kom eind mei aan in Amsterdam,
waar hij als een held wordt onthaald. Vanaf dat moment spant Links Richten zich
meer dan ooit in om zijn manuscript uitgegeven te krijgen. Wanneer dit aanvankelijk
niet lijkt te lukken, neemt de schrijversgroep zich voor het boek in eigen beheer uit
te geven. Belangstellenden kunnen op het boek intekenen.

‘Onze helden’
Tijdens Antons gevangenschap in Paramaribo besteedt het communistische dagblad
De Tribune15 aandacht aan zijn werk. De communisten verwachten dat De Koms
manuscript nu wel spoedig zal worden uitgegeven en er verschijnt een aantal
voorpublicaties. Beroemd is het aan Anton toegeschreven artikel ‘Onze helden’ van
begin mei 1933 in het dan alweer negende nummer van het tijdschrift Links Richten.
Die negende editie is het zogeheten A. de Kom/Scottsboronummer; het artikel, dat
een passage uit Antons boek zou zijn, staat naast een fragment uit het boek van
Magdeleine Paz, Frère Noir (vertaald als: Omdat ik zwart ben) en een enkel gedicht
van James Langston Hughes. In dit stuk verwijst Anton naar de opstanden die tijdens
het slaventijdperk geregeld uitbraken. Als de opstandelingen het ongeluk hadden
gevangengenomen te worden, wat vaak het geval was, stond hen een wrede
marteldood te wachten. Anton schrijft:
De heldhaftigheid waarmee zij deze (de marteldood) ondergingen leert
ons, dat ons ras zich zal bevrijden wanneer wij weer in staat zijn groote
en bewuste revolutionairen voort te brengen en wanneer wij het verstaan
om deze leiders met de kennis en de wetenschap van het moderne Europa
toe te rusten.16

13
14
15
16

Brief Jef Last aan Ida Last-ter Haar, 14 mei 1932, archief Last in IISG.
Brief Jef Last aan Ida Last-ter Haar, mei 1932, archief Last in IISG.
De Tribune, 8 mei 1933.
Links Richten, mei 1933, nr. 9.
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Wellicht is dit gedeelte van de tekst nog van Anton zelf, maar het grootste deel van
‘Onze helden’ wijkt te veel af van zijn stijl om aan hem toegeschreven te kunnen
worden. De passage in Links Richten is doortrokken van vrij heftige retoriek, zoals:
Bonni.
Baron.
Joli Coeur.
Uw namen zijn niet te vinden in de Nederlandse geschiedenisboekjes,
tenzij misschien in een ondergeschikte bijzin met het hatelijk epitheton
ornans van den muiter.
Hoewel Anton zelf niet vies is van stevige retoriek, zoals ook blijkt uit zijn eerdere
artikel in De Communistische Gids17 naar aanleiding van de brieven van Charlotte
Huet, is het taalgebruik in Links Richten Anton niet eigen. Zo klinkt de zinsnede
‘een ondergeschikte bijzin met het hatelijk epitheton ornans van den muiter’ veel te
academisch voor het taalgebruik van Anton.
In Wij slaven van Suriname besluit hij de tekst onder het hoofdje ‘Het laatste
hoofdstuk van het verzet’ met de volgende woorden:
Baron! Bonni! Joli Coeur!
Uw beeltenissen blijven in onze harten behouden. Gij zijt van ons (De
Kom 1934: 104-105).
Een passage die door haar compactheid veel krachtiger is dan de wat slappe tekst in
Links Richten. Het artikel in Links Richten eindigt ten slotte met een stukje
bombastisch communistisch proza:
En gij Nederlandsche proletariërs voor wie ik mede dit boek schrijf, [...]
gij die helden gekend hebt als geuzen en die aan uw vanen de kleur geeft
van het bloed van de Parijsche kommune, [...] en hun beeltenis zal
meegedragen worden in uw stoeten naast die van Lenin op de dag, dat de
grote afrekening met het kapitalisme zal plaatsvinden.18
Ook alweer heel ongebruikelijke woorden voor De Kom, die vaak termen als
‘proletariër’, ‘kapitalisme’, ‘solidariteit’ en ‘uitbuiter’ hanteert, maar nooit verwijst
naar de revolutionaire voormannen van de Sovjet-Unie als Lenin, laat staan naar de
Parijse Commune. Daarom lijkt ook dit gedeelte van de tekst eerder van de hand van
een redacteur van Links Richten te komen dan van De Kom.

17
18

De Communistische Gids, 29 maart 1929.
Links Richten, mei 1933, nr. 9.
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Omslag A. de Kom/Scottsboronummer Links Richten 1933 (foto Carl Haarnack)

Het bewijs dat het artikel ‘Onze helden’ niet van De Kom zelf afkomstig is, wordt
geleverd doordat bijna gelijktijdig met het verschijnen van het negende nummer van
Links Richten dezelfde passage uit Antons boek ook verschijnt in De Tribune op 8
mei, twee dagen voor Antons vertrek uit Paramaribo. Hier ontbreekt echter onder
meer het gedeelte over de Parijse Commune.19 De tekst wordt door De Tribune als
volgt ingeleid:
Het schrijverscollectief Links Richten geeft binnenkort een boek uit van
de bekende Surinaamse schrijver A. de Kom. [...] Wij publiceren een
gedeelte uit A. de Koms werk, waardoor de zo nodige belangstelling zeer
zeker zal worden gewekt. In zijn boek onthult hij de koloniale gruwelen
op sobere wijze. Maar het is juist de soberheid van zijn werk die diepe
indruk zal maken.20
De tekst die volgt, vertoont - in tegenstelling tot de passages in Links Richten - sterke
overeenkomsten met de tekst van het latere boek Wij slaven van Suriname. Het wijkt
daarentegen sterk af van het door Links Richten bewerkte ‘Onze helden’. Het artikel
in De Tribune heeft dezelfde aanhef als de tekst van het boek met het kopje ‘Het Hof
van Politie en Criminele Justitie’. Ook de structuur van dit artikel is dezelfde als die
van de tekst in het boek: het hanteert dezelfde tussenkoppen met daaronder enkele
alinea's met vrijwel dezelfde inhoud als in het boek. De passages in het artikel zijn
alleen soms iets langer, soms iets korter. Zo weidt het artikel iets meer uit over de
19

20

Het meinummer van Links Richten in 1933 verschijnt in ieder geval vóór 12 mei, omdat het
op bladzijde 25 een bericht plaatst over de voorgenomen boekverbranding in Duitsland die
op die dag zal plaatsvinden.
De Tribune, 8 mei 1933.
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abstracter en korter tekstje geplaatst, getiteld: ‘Aan de haak’.
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Anton zelf heeft niets van doen gehad met beide publicaties. Op dat moment zit hij
namelijk nog opgesloten in de kerkers van Fort Zeelandia. Het manuscript van Wij
slaven van Suriname berust bij Vanter, redacteur van De Tribune. Het ligt voor de
hand om aan te nemen dat het artikel in dat tijdschrift een nauwkeurige weergave is
van het manuscript zoals het er op dat moment uitziet.
Voor zover bekend, reageert Anton zelf nooit op het artikel in Links Richten. Als
hij in Nederland aankomt, is het artikel al bijna drie weken oud. Vanaf eind mei
wordt hij volledig in beslag genomen door de gebeurtenissen rond zijn terugkomst.
De kans dat hij het artikel nooit heeft gelezen, is daarom niet denkbeeldig. En zelfs
als hij het gelezen heeft, is hij er de man niet naar om bezwaar te maken tegen de
tekst. Hij heeft al eerder toegestaan dat Jef Last zich met zijn manuscript bemoeit.
Het gaat hem om de aandacht die het werk vraagt voor Suriname en zijn geschiedenis
- dat doel overstijgt het belang van zijn eigen auteurschap.

Gilles Pieter de Neve
In augustus 1933 weet Last de belangstelling te wekken van uitgeverij De Baanbreker.
Last heeft daar ooit een werk van hemzelf gepubliceerd, maar het is bij één uitgave
gebleven. Sinds kort is de uitgeverij echter overgenomen door de jurist Gilles Pieter
de Neve, die meteen belangstelling toont voor het werk van De Kom. In een gesprek
tussen De Kom, de uitgever en Last wordt afgesproken dat de eerste een provisie
van tien procent krijgt en een voorschot van 150 gulden.
Op 1 september 1933 ontvangt De Kom een brief van De Baanbreker met een
voorlopig contract. De Neve schrijft Anton dat hij het boek definitief wenst uit te
geven en bevestigt de eerdere afspraak over de te ontvangen provisie. Terloops merkt
hij op dat het hem is opgevallen dat de heer Last zich de afspraken niet meer kan
herinneren.21
De Kom tekent op 4 september een contract voor de publicatie van zijn boek met
de Amsterdamse uitgeverij, waarvan de naam inmiddels is veranderd in Contact. De
Neve acht het boek echter nog niet publiciteitsklaas. Op zijn initiatief volgt een
uitgebreide redactie door De Kom, zoals blijkt uit een briefwisseling tussen hem en
De Neve. De laatste heeft het oorspronkelijke manuscript in zijn bezit. Dit dient als
uitgangspunt voor de getypte en de gecorrigeerde versie. Het verzoek om in de eerste
twintig pagina's van de tekst een aantal aanpassingen door te voeren, komt begin
oktober. Zes dagen later worden in de volgende zestig pagina's tekstuele wijzigingen
aangebracht. Anton zit in die dagen in de werkverschaffing en deelt de uitgever mee
dat hij maar weinig tijd

21

Familiearchief De Neve, brief De Neve, 1 september 1933. Dit familiearchief is inmiddels
voor een deel overgedragen aan Michiel van Kempen, die het zal onderbrengen in het
Letterkundig Museum.
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heeft, maar De Neve wijst hem erop dat hij de weekenden vrij is om redactiewerk
te doen. Vanaf oktober 1933 heeft De Kom geen tijd meer om lezingen te houden.22
Vanaf de maand waarin hij zijn handtekening onder het contract heeft gezet, werken
De Kom en De Neve intensief aan de redactie van het werk. De Neve laat Anton
weten dat hij het boek voor een zo breed mogelijk publiek wil uitgeven. Hoewel hij
welwillend staat tegenover het socialisme, acht hij de boodschap die Anton
oorspronkelijk aan het boek wilde meegeven belangrijker dan de communistische
propaganda die het uitdraagt na de bewerking door Last. Toen Anton eind jaren
twintig aan zijn manuscript was begonnen, schreef hij het als een geschiedenisboek
voor zijn landgenoten. Daarnaast is het een aanklacht tegen het Nederlandse
kolonialisme. De Neve acht dat meer dan genoeg voor één boek. Hij vindt, zoals hij
later zal verklaren, Antons boek een interessant en belangrijk werk.23 De misstanden
zoals die onder het koloniale bewind bestaan, horen volgens hem aan het licht gebracht
te worden. Dat er in zijn opvatting geen plaats is voor koloniaal denken tekent hem
als een radicaal man.
Het boek is in De Neves ogen echter nog lang niet persklaar; hij stelt Anton voor
het boek vergaand te redigeren. Uit de correspondentie met Anton blijkt dat deze
geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen die De Neve wil aanbrengen. Herhaaldelijk
wijst de uitgever Anton erop dat iedere verandering alleen met Antons toestemming
kan plaatsvinden. De Neve vraagt Anton zelfs meerdere malen expliciet of hij zijn
eerder gegeven volledige toestemming misschien op bepaalde punten wil herzien.24
Dat Wij slaven van Suriname te veel verschillende onderwerpen behandelt, is niet
de enige reden waarom De Neve het boek nog niet publiciteitsklaar acht. Hij vindt
dat Anton zijn eigen ervaringen in Suriname als een aanvulling op de geschiedenis
van het land moet toevoegen. Daarom laat hij Anton een voor- en een nawoord
schrijven. Het voor-

22
23

24

Familiearchief De Neve, brief De Neve, 6 oktober 1933.
Zie: Anton de Kom, documentaire van Benny Ooft, Radio Nederland Wereldomroep 1972
(Videoband in familiearchief De Kom). Interessant is de woordkeuze van De Neve als hij
over communisten spreekt. Zo noemt hij - niet zonder respect - Jef Last geen communist
maar een ‘vrije socialist’.
Zie de briefwisseling in het familiearchief De Kom. Omdat alleen de brieven van De Neve
zijn bewaard, op een enkele uitzondering na, is het moeilijk vast te stellen hoe De Kom
tegenover die wijzigingen stond. Uit de woorden van De Neve blijkt dat hij weliswaar
instemde met de gewijzigde aanpak, maar dat De Neve niet doorlopend zeker is van de
overtuiging waarmee De Kom zijn medewerking verleent. Dat blijkt later ook uit het feit dat
De Kom eigenhandig vijfhonderd regels, tegen de zin van De Neve in, toevoegt. Het valt
daarbij overigens wel op dat De Kom in die toegevoegde tekst geen gebruikmaakt van
communistisch jargon. Kennelijk is bij hem alles op drie doelen gericht: 1. de geschiedenis
van Suriname uitbrengen zoals hij die ziet; 2. de eenheid van het Surinaamse volk
bewerkstelligen; en 3. aan de emancipatie van zijn ras werken. Al het andere is wat hem
betreft van minder belang.
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woord (drie pagina's) is in de eerste plaats een lofzang op de schoonheid van
Suriname. De schoonheid van het regenwoud weerspiegelt zich in zijn bewoners.
Anton benadrukt deze gedachte door de lezer duidelijk te maken dat de blanke in dit
regenwoud niet thuishoort. In tegenstelling tot de uit Afrika afkomstige mens kent
de blanke slechts angst voor het ongerepte oerwoud.25

Magdeleine Paz
Met de inleiding slaat Anton een brug naar het eerste deel van zijn boek, dat over de
slavenhandel gaat. Magdeleine Paz citerend, parafraseert hij op de vlag van de
slavenhandelaar: de Nederlandse driekleur.
Slechts op de smalle strook langs de zeekust, hier en daar aan de monding
der groote rivieren, op de allervruchtbaarste alluviale gronden waait het
rood, wit en blauw van de Hollandse driekleur.
Rood ‘Kijk moeder’, zegt verwonderd het kleine blanke jongetje uit het prachtige
boek van Magdeleine Paz ‘Omdat ik zwart ben’ - ‘ziet u wel dat negers
ook rood bloed hebben?’
Wit De kleur van de vredesverdragen van Crommelin.26
En blauw? De kleur van onzen tropenhemel, waarheen wij door de donkere bladeren
onzer boomen opzien om in de fonkelende glans der sterren de belofte van
een nieuw leven te lezen?
Nee, het is het diepe blauw van de Atlantischen Oceaan waarover eenmaal
de slavenhalers hun Afrikaansche buit, hun levende koopwaar, onze ouders
en grootouders, naar hun nieuwe vaderland voerden (De Kom 1934: 12)
Het is een tekst die Anton onmogelijk in 1929 heeft kunnen schrijven. Dat blijkt
alleen al uit het feit dat hij Magdeleine Paz citeert. Maar ook als hij haar niet had
aangehaald, komt uit de tekst naar voren hoezeer Anton is gegroeid - zowel in zijn
schrijverschap als in zijn ideologie. Ook

25

26

‘Zelden waagt een blanke zich in deze wildernissen, waar de weg slechts aan indianen en de
boschnegers bekend is. Langs de loop der rivieren dringt soms een Franse liberé, een Britse
rowdy, een Hollandse onderzoeker het land in. Ze zetten hun mes in de blanke huid der
bolletrie en doen kostbaar melksap vloeien. Doch de liberé keert terug naar de kust, de rowdy
drinkt zich dood in een whiskyroes, aan zijn eenzaam kampvuur, de Hollander laat zich door
de Marrons in een kano de rivier afvloeien, de wildernis blijft achter, de wonden der
rubberbomen vergroeien, het verlaten kamp wordt door slingerplanten overwoekerd. Van
Holland's invloed, Holland's energie, Holland's beschaving valt in het binnenland van Sranang
geen spoor te vinden, in geen weg, geen brug, geen huis staat Holland's historie geschreven’
(De Kom 1934: 11).
Dit betrof de vredesverdragen met de Ndyuka's.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

41
het slotwoord, dat dertien pagina's beslaat, is in de tweede helft van 1933 geschreven,
zoals blijkt uit de eerste regels. Hierin vinden we Anton terug op het dek van de Van
Rensselaer, wanneer hij net is vrijgelaten uit de kerkers van Fort Zeelandia.
Sranang mijn vaderland.
Eenmaal hoop ik u weer te zien
Op de dag dat alle ellende uit u weggewischt zal zijn (De Kom 1934: 222).
Het is een slot dat met dezelfde bedoeling is geschreven als het nawoord van
Multatuli's Max Havelaar en dat net als die epiloog moet dienen als een aanklacht
tegen de Nederlanders die de Surinamers uitbuiten.27
Met andere woorden, het bestuur weet dat de stijgende ellende stijgend
verzet tengevolge kan hebben, het is van plan iedere organisatie der
Surinamers te beletten zoals de SAWO die in 1932 ontbonden werd [...].
Maar de toonaangevende pers juicht. Het Handelsblad van 6 juli 1933
durft schrijven: ‘Als een der groote verdiensten van gouverneur Rutgers
kan men ongetwijfeld aanmerken dat hij er in geslaagd is het subsidiecijfer
op de begrooting te verminderen.’ [...] Dat daar een Surinamer bij omkomt,
daarvan zal het Handelsblad zich niet veel aantrekken, als hij maar bereid
is op een koopje om te komen (De Kom 1934: 221).
Wekelijks komen Anton en zijn uitgever samen. Het zijn bijeenkomsten waarin De
Neve Anton wijst op de tekortkomingen in de tekst. Uiteindelijk wordt een twintigtal
pagina's geschrapt. Het is aannemelijk dat het vooral om de pagina's gaat waarin
Anton te uitgebreid de tekst van Wolbers en Stedman volgt. Anton heeft als beginnend
schrijver destijds veel van beide schrijvers overgenomen en De Neve is de eerste die
er als uitgever echt kritisch naar kijkt. Het is niet ondenkbaar dat in deze redactieronde
ook veel van de communistische propaganda, voor zover die aanwezig was, door De
Neve is geschrapt. Hij wilde het boek immers, zoals al eerder vastgesteld, voor een
breed publiek toegankelijk maken. Wellicht is de doelstelling van het werk tijdens
deze redactieronde geschreven.
Geen volk kan tot volle wasdom komen, dat erfelijk met een
minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wil dit boek trachten het
zelfrespect der Surinamers op te wekken en voorts de onjuistheid

27

Zie Van Kempen 1998. Van Kempen geeft wel enkele parallellen aan tussen Multatuli's Max
Havelaar en Wij slaven van Suriname, maar gaat niet in op de vraag of Anton de Kom de
Max Havelaar gekend heeft.
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aantoonen van de vredesbedoeling der Hollanders ten tijde der slavernij
(De Kom 1934: 59).
Deze passage uit Wij slaven van Suriname toont eens te meer aan dat Anton niet naar
een communistische revolutie streefde, maar veel meer de nadruk legde op de
geestelijke ontwikkeling van zijn volk als middel om zich te emanciperen.

Redactiekosten: f 26,80
Niet alleen de structuur van Wij slaven van Suriname wordt tijdens het redigeren op
advies van De Neve verbeterd, hij en Anton werken ook aan een stilistische aanpassing
van een aantal passages. Een voorbeeld van een passage die duidelijk verbeterd uit
die redactieronde komt, betreft een parabel die Anton in 1929 publiceerde in De
Communistische Gids. In die krantentekst gebruikte Anton het stukje als aanhef voor
een artikel met als titel ‘Berooving van vrijheid’:
Indien wij van vrijheid hooren gewagen, herinneren wij ons gaarne de
passage op het schip van den staat ‘De Pluto’. De schipper n.l. geeft met
zijn fluitje het signaal: alle hens aan dek, en houdt de navolgende speech:
‘Mannen! Zo ge weet is het thans vrijheid, gelijkheid en broederschap.’28
Op een enkele stilistische wijziging na is het stuk terug te vinden in Wij slaven van
Suriname. Anton begint meteen minder afstandelijk dan in 1929. Hij neemt de lezer
mee:
Wij bevinden ons in 1802 aan boord van het schip van staat: de Pluto.
Overdek klinkt het bootsmansfluitje en wanneer de mannen baksgewijs
opgesteld staan, houdt den schipper een toespraak (De Kom 1934: 203).
Nadat hij een week of zes aan het boek gewerkt heeft, ontvangt Anton zijn voorschot
van 150 gulden. Hij hoopt dat het boek spoedig wordt uitgegeven, maar De Neve is
nog lang niet tevreden. Hij schrijft Anton op 1 november dat hij het jammer vindt
dat het boek nog niet gedrukt is, maar dat het nog steeds lang niet persklaar is. Het
redigeren kost meer tijd dan voorzien, vooral omdat Anton op eigen initiatief passages
aanpast en delen van de inleiding herschrijft. De Neve waarschuwt Anton zelfs dat
de correcties die hij uitsluitend op eigen initiatief maakt de uitgeefkosten opvoeren
en dat Anton al voor meer dan twintig gulden aan extra correcties heeft aangebracht.

28

De Communistische Gids, 4 december 1929.
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Anton luistert niet naar de uitgever, herschrijft het eerste hoofdstuk en voegt zonder
te overleggen nog eens 556 regels toe. Uiteindelijk brengt De Neve hem daarvoor f
26,80 in rekening. Het blijft speculeren welke tekst Anton zonder overleg met De
Neve heeft toegevoegd. 556 regels omvatten ongeveer vijftien pagina's, wat betekent
dat Anton in totaal, inclusief voor- en nawoord, zo'n veertig nieuwe pagina's toevoegde
aan Wij slaven van Suriname. Uit een brief van De Neve29 uit 1934 kunnen we in
ieder geval met zekerheid de conclusie trekken dat Anton een aantal pagina's aan het
begin van het boek (in de eerste druk pagina's 9 tot en met 12) zonder overleg heeft
toegevoegd. Deze eerste pagina's behelzen onder meer de passage die naar Paz
verwijst. Verder noemt De Neve als toegevoegd de bladen 7, 8 en 9. In het boek
moet dat het gedeelte zijn dat over Suriname als goudland gaat, op pagina's 18 tot
en met 21.
El Dorado
Goudland
Nog altijd heeft het woord niets van zijn wonderlijke kracht verloren.
Nog treedt op het groote passagiersschip een jonge dokter in de nacht naar
buiten, zijn oogen verblind door de lichten der balzaal, zijn gedachten
wiegen op de dronken maat der jazzband, het is hem alsof hij, als enig
levende, aan een bezeten feest van étalagepoppen ontsnapte.
Hij buigt over de verschansing en laat zijn slapen door de nachtwind
koelen. Het licht uit een patrijspoort, telkens afgebroken, werpt grillige
schichten op de golven.
Goudaderen in graniet.
El Dorado (De Kom 1934: 18).
Op welk moment Anton deze meer poëtische teksten aan zijn boek toevoegt, is niet
duidelijk. Gezien de ontwikkeling van zijn schrijverschap kan worden verondersteld
dat de meeste van deze teksten van latere tijd zijn, dus van na 1932. De persoonlijke
gedrevenheid die uit het boek blijkt, past meer bij de latere De Kom dan hij de pas
beginnende schrijver. Dat wordt echter tegengesproken door de woede waarmee
Anton al vroeg zijn ‘scheldrecensies’ schrijft, maar de teksten uit Wij slaven van
Suriname zijn niet alleen gepassioneerd, zij roepen ook veel diepere emotie op, zoals
de passage waarin Anton het leed van de slavin beschrijft.
Moedertje, ver weg van het koude land waar ik zit te schrijven, moedertje
in Suriname, met uw grijze haar, met

29

Familiearchief De Neve, brief De Neve, 4 juni 1934.
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Uw vroeggebogen gestalte, die gewerkt en gezwoegd hebt van de ochtend
tot de avond om mij te doen leeren, aan U wijd ik dit donkerste hoofdstuk
van onze historie (De Kom 1934: 40).
Dan, op vijf december 1933, krijgt de uitgever onverwacht bezoek van de
inlichtingendienst. Naar aanleiding van dat bezoek nodigt De Neve Anton bij hem
thuis uit. Op 8 december schrijft hij:
In verband met een tweetal bezoeken, die ik van de recherche naar
aanleiding van uw boek mocht ontvangen, verzoek ik u morgen (Zaterdag)
middag omstreeks 2 uur bij mij te komen aan de Van Slingelandstr. 7.30
De mensen van de inlichtingendienst hebben De Neve erop gewezen dat in Nederland
zoiets bestaat als persvrijheid en dat er geen sprake kan zijn van voorcensuur, maar
dat die vrijheid niet inhoudt dat ná publicatie de uitgever niet kan worden vervolgd
wegens smaad. Zodra De Tribune31 lucht heeft gekregen van dit bezoek, schrijft deze
krant uitgebreid over preventieve censuur in Nederland. De Neve toont zich echter
weinig onder de indruk en hij nodigt Anton uit hun gezamenlijke redactiewerk gewoon
voort te zetten.
Niet alleen de inlichtingendienst valt de uitgever lastig, ook de redactie van Links
Richten bemoeit zich met de uitgave. Enkele leden van het collectief hebben vernomen
dat in het manuscript passages zijn geschrapt of gewijzigd. Een van de oprichters
van Links Richten, Frans Goedhart, brengt De Neve een bezoek. Goedhart deelt de
uitgever mee dat Links Richten geen genoegen zal nemen met welke wijziging van
de tekst dan ook. Als hij van hem te horen krijgt dat Anton met alle wijzigingen heeft
ingestemd, verklaart Goedhart dat het collectief daar geen enkele boodschap aan
heeft. Links Richten dreigt de ‘neutraliteit die zij jegens de uitgever betrachten te
laten varen en in actie te komen als die passages niet gepubliceerd worden’. De Neve
schrijft in een brief in december 1933 aan Anton:
De propaganda voor uw boek dreigt door deze nieuwe fase in het gedrang
te raken. Daar ik het betreuren zou, indien uw boek hierdoor niet onder
de menschen zou komen, heb ik L.R. voorgesteld dat zij het recht zou
krijgen de door ons weggelaten gedeelten (natuurlijk onder beding dat U
zich met deze weglating kan vereenigen) te publiceren.

30
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Familiearchief De Neve, brief De Neve, 8 december 1933.
‘Centrale recherche oefent terreur uit’, De Tribune van 12 december 1933 en ‘De censuur
ingevoerd’, De Tribune, stadseditie, 14 december 1933.
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Deze concessie van mijn kant strekt zich echter alleen uit tot de
‘weggelaten’ fragmenten. Tegen publicatie van eventueel ‘gewijzigde’
(alweer onder Uw goedkeuring) gedeelten heb ik echter ernstig bezwaar,
daar hierdoor de aandacht van Uw boek zelf wordt afgeleid [...].32
Half december krijgt de uitgever haast. De wet Van Schaik, die beoogt wetgeving
en strafbepalingen in verband met kwetsende lectuur aan te scherpen, dreigt binnenkort
aangenomen te worden. Dit vooruitzicht maakt De Neve nerveus, vooral omdat de
inlichtingendienst in december 1933 heeft laten weten dat de verspreiding van het
boek ‘althans zeker in de Nederlandsche gebiedsdelen buiten Europa in hooge mate
ongewenscht is’.33 De Neve wil het boek voor die tijd uitgegeven hebben. Op 21
december nodigt hij De Kom per brief uit de volgende avond langs te komen om nog
eens 150 pagina's te redigeren.

De vermeende censuur
December 1933 is geen gemakkelijke maand voor Anton en zijn uitgever. Na het
bezoek van de inlichtingendienst en later dat van Links Richten neemt de druk niet
af. Anton schrijft De Neve te zijn benaderd door een redacteur van Monde, een
Nederlands tijdschrift verwant aan Links Richten, dat de geschrapte passages wil
publiceren. Links Richten heeft intussen van publicatie van deze passages afgezien.
De Neve laat Anton weten dat hij niet veel opheeft met Monde, daar hij met de
redactie daarvan buitengewoon onaangename ervaringen heeft opgedaan. Niettemin
zegt hij zijn medewerking toe en stelt voor dat Monde vier artikelen mag publiceren.
Vóór verschijning van Wij slaven van Suriname mag Monde twee passages uit het
boek zelf plaatsen en erna mag het blad er nog eens twee afdrukken die uit het
oorspronkelijke manuscript geschrapt zijn. Daarvoor moet het Anton tien gulden per
artikel betalen. Maar de afspraak met Monde gaat niet door, want ook dit blad ziet
uiteindelijk niets in publicatie. Kennelijk leveren de geschrapte passages geen
interessante tekst op.
Het resultaat is dat het manuscript begin 1934 totaal herschreven is. Twintig procent
van de tekst is door Anton nieuw toegevoegd, waarvan de helft in overleg niet de
uitgever. Van de overige tachtig procent van het werk zijn nog eens twintig pagina's
geschrapt (tien procent) en is de rest in zijn geheel één- of tweemaal bewerkt
gedurende de maanden september tot half januari. Van de bewerking uit 1931 die
samen met Last tot stand was gekomen, is weinig meer over. Last is uit het werk
geschreven. Nog een enkele tekst in het derde deel doet aan een communistisch credo
denken.
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Familiearchief De Neve, brief De Neve, 11 december 1933.
Familiearchief De Neve, brief CID, 20 december 1933.
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Wij willen slechts één ding aantonen: gekleurde landgenoten gij waart
slaven, gij zult in armoede blijven leven, zolang gij geen vertrouwen heeft
in uw eigen proletarische eenheid. Niet met hier en daar een grondje, een
schop of een ploeg op krediet zijn wij te helpen. Een groot plan van
nationale reconstructie is nodig, een plan met collectieve grootbedrijven
met moderne outillage in handen van de arbeiders van Suriname. Onze
nationale welvaart zal met eigen handen opgebouwd moeten worden.
Dit plan eist alle inspanning van ons Surinamers. Doch eerst moeten in
ons land de proletariërs tot strijdvaardig klassebewustzijn komen, eerst
moeten zij met de oude slavenketenen ook de slavenmentaliteit af weten
te schudden (De Kom 1934: 203-204).
Het schrijverscollectief is niet gelukkig met de gang van zaken rond de uitgave van
Antons boek. De communisten zijn bang dat de ‘burgerlijke uitgever’ Anton heeft
overgehaald de inhoud af te zwakken (Scholtens 1989: 12).34 Het is de reden dat het
hardnekkige gerucht ontstaat dat Wij slaven van Suriname is gecensureerd. De uitgever
laat op 31 januari 1934 de eerste druk van het boek verschijnen met een fijnzinnig
voorafje:
In verband met de opmerkzaamheid van zekere zijde voor dit boek betoond,
achtten de uitgevers het noodzakelijk, teneinde de ongestoorde verspreiding
van het werk te verzekeren, om, na overleg met den schrijver enkele
wijzigingen in de tekst aan te brengen, waardoor echter de waarde van het
boek niet werd aangetast.
Het is een slimme tekst van iemand die juridisch geschoold is. De agenten van de
inlichtingendienst hebben de oorspronkelijke tekst nooit gelezen. Zij kennen het
werk slechts uit enkele losse publicaties, zoals het ten onrechte aan Anton
toegeschreven artikel ‘Onze helden’ in Links Richten nummer 9. De Neve plaatst
deze zin uit voorzorg, om de inlichtingendienst tevreden te stellen. Hij wekt de indruk
dat hij en de auteur de tekst hebben aangepast. Dat hij in zijn opzet slaagt, blijkt uit
de reactie van de CID.
Op 6 februari 1934 rapporteert de inlichtingendienst Amsterdam aan de chef van
de CID op diens telefonisch verzoek van een dag eerder, dat het boek van De Kom
uit is. Geconstateerd wordt dat De Neve na het bezoek van 5 december contact heeft
opgenomen met De Kom. Daarna zijn er wijzigingen in de tekst aangebracht, waardoor
de inlichtingendienst nog maar weinig op het boek kan aanmerken. Vooral omdat
gebleken is dat de communisten moeite hadden met die wijzigingen. De dienst schrijft
hierover:

34

Scholtens verwijst naar De Tribune van 12 en 15 december 1933.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

47

Omslag Duitse uitgave van Wij slaven van Suriname (foto Carl Haarnack)

Van communistische zijde ging men hiermee niet accoord. Later schijnen
de partijen zich te hebben verzoend, zodat het boek is uitgekomen. Het
manuscript is door uitgever en schrijver gerevisioneerd, en niet door de
politie. Van een afspraak tussen de politie en uitgever inzake schrapping
van passages is geen sprake. Het werk is door de inlichtingendienst
gekocht, doch bevat geen passages van strafbare aard, voorzover thans is
kunnen worden nagegaan, zodat de uitgever het pleit blijkbaar gewonnen
heeft in de strijd met schrijver en communisten.35
Het zijn vooral de communisten die ontevreden zijn met de gang van zaken. Zij
hebben vernomen dat twintig pagina's uit Wij slaven van Suriname zijn geschrapt.
Zij vrezen dat dit ten koste is gegaan van de communistische boodschap en blijven
daarom herhalen dat er sprake is van censuur. Het is een beschuldiging die tot op de
dag van vandaag blijft doorklinken. De herschreven versie van Wij slaven van
Suriname was voor de communisten het gevolg van censuur en niet van een nauwe
samenwerking tussen auteur en uitgever. De Tribune maakt in 1934 uitgebreid
melding van de vermeende censuur.
Wij eischen dat de waarheid tot de laatste lettergreep zal doordringen in
het getrapte brein van het Surinaamsche volk en dat ook de Europeesche
arbeiders daarvan kennis kunnen nemen.36
35
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Nationaal Archief Den Haag, toegangsnummer 2.10.36.051, Ministerie van Koloniën,
geheim verbaal archief 1918 t/m 1940, inv. nr. 417.
De Tribune, 15 februari 1934. In dit artikel wordt ook gesproken over de
communistische achtergrond van Anton de Kom: ‘Het is voldoende bekend, dat De
Kom nooit lid van de Communistische Partij was en het ook nog niet is. Als
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Maar in werkelijkheid werkte Anton vrijwillig aan iedere wijziging mee en wijzigde
hijzelf actief een belangrijk deel van zijn boek. Als hem later

sympathiseerende staat hij op dezelfde wijze jegens onze beweging als duizenden
anderen.’
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gevraagd wordt de tekst aan te passen voor de Duitse uitgave, verandert hij geen
syllabe. In een bijschrift vermeldt de vertaling dat de uitgave in zijn geheel door de
schrijver is geautoriseerd.
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René Zwaap
Anton de Kom als staatsvijand
Hoe de CID bijdroeg aan de lancering van Wij slaven van Suriname
Aan de publicatie van Wij slaven van Suriname in 1934 zou grote consternatie
voorafgaan. De Nederlandse regering was al door de Centrale Inlichtingendienst1
(CID) gealarmeerd over het opruiende karakter van het aanstaande boek van De
Kom. Aan de hand van bewaard gebleven documenten van de CID geeft deze bijdrage
een reconstructie van hoe die censuur in zijn werk ging.

Centrale inlichtingendienst
Sinds het prille begin legt de CID buitengewone belangstelling aan de dag voor het
manuscript van Wij slaven van Suriname. Al lang voordat het boek op de markt komt,
circuleren er verhalen over geheim agenten die de achtertuin van De Koms woning
in Den Haag afspitten op zoek naar het manuscript. Het is een geweldige, van
staatswege verstrekte ‘free publicity’ waarmee de publicatie van Wij slaven van
Suriname een gebeurtenis zonder precedent kan worden in Nederland.
Al voordat er sprake is van het boek houdt de dienst De Kom in de gaten als
‘gevaarlijke communist en fel revolutionair agitator’.2 Aanvankelijk heeft de dienst
moeite te achterhalen wie de zwarte spreker is op congressen tegen koloniale uitbuiting
en tijdens protestbijeenkomsten tegen discriminatie van de zwarte bevolking in de
Verenigde Staten. De dienst kent alleen zijn codenaam ‘Godfried’; het duurt even
voordat de identiteit van De Kom is achterhaald.
Vanaf 1932 wordt De Kom bij al zijn stappen nauwlettend gevolgd. Wanneer hij
in december per boot van Amsterdam naar Suriname vertrekt om zijn zieke moeder
te bezoeken, krijgt minister van Koloniën Simon de Graaff3 een schrijven van de
CID waarin wordt gewaarschuwd voor De Kom. Diens optredens als spreker hij de
Liga tegen Imperialisme en Koloniale Onderdrukking en hij de Internationale Rode
Hulp hebben

1
2
3

Voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de latere Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD).
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING), Den Haag, documenten CID, brief chef CID,
21 december 1932, document nr. 34182.
Minister De Graaff was vanwege zijn gemarchandeer met oliemaatschappijen in toenmalig
Nederlands-Indië ook wel bekend onder de bijnaam ‘Simon de Leugenaar’.
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hem het predicaat ‘staatsgevaarlijk’ bezorgd. Hierover bericht de chef van de CID
aan De Graaff:
Zijn redevoeringen zijn steeds zeer fel gericht tegen het kapitalisme en
het imperialisme en tegen de bestaande orde. Hij is thans bestuurslid van
de Sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme en het is zeer zeker te
verwachten, dat hij te Paramaribo actie zal voeren tegen het gezag en vóór
het communisme.4
De CID adviseert de minister de gouverneur te Paramaribo op de hoogte te stellen
van de komst van De Kom, wat ook gebeurt. Du moment De Kom voet zet op
Surinaamse bodem verkeren de lokale autoriteiten in de hoogste staat van paraatheid.
De commandant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in Suriname,
Sybren Tulp5, wordt belast met de veiligheidsmaatregelen. Hij is ervan overtuigd dat
De Kom naar zijn moederland is teruggekeerd om ‘geraffineerde communistische
propaganda’ te bedrijven (Van Meershoek 1999: 149). Een deel van de Surinaamse
bevolking, aldus Tulp, kan ‘thans geacht worden rijp te zijn voor het verrichten van
verschillende daden van geweld, welke door de communistische leiding buiten
Suriname wenschelijk geacht worden’ (Ibidem). Tulp is ervan overtuigd dat De Kom
naar Suriname is gestuurd om een opstand te ontketenen. Wanneer De Kom arriveert,
wordt hij opgewacht door vier rechercheurs. Hij krijgt een verbod om publiekelijk
te spreken en hij mag geen zaaltjes huren. Bovendien pakt de politie de 1300 gulden
af die De Kom in Nederland bij elkaar gespaard heeft voor de reis: het geld zou uit
Moskou afkomstig zijn voor gezagsondermijnend werk in de kolonie, aldus de politie
(Ibidem).

Paramaribo 1933
‘Sedert mijn komst te Paramaribo heerst er een staat van beleg’, schrijft De Kom op
15 januari 1933 vanuit Paramaribo aan de redactie van het Nederlandse maandblad
Links Richten, waarvan hij medewerker is.
Politie en militairen gemobiliseerd. Voor mijn huis politie. Op straat word
ik achtervolgd. Men heeft mij letterlijk gemuilkorfd. Nog nooit zag ik zulk
een willekeur. Ik mag nergens vergaderen, alle meetings worden uit elkaar
geslagen.6
Al die aandacht van de autoriteiten draagt eraan bij dat De Koms ster snel

4
5

6

ING, documenten CID, brief chef CID, 21 december 1932, document nr. 34182.
In de oorlogsjaren zal Tulp als hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie toetreden tot
de Germaanse SS en speelt hij een cruciale rol bij de Jodendeportaties in Amsterdam (zie
Van Meershoek 1999).
ING, documenten CID, document nr. 02589a.
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stijgt in Suriname. Van heinde en verre stromen de mensen naar het huis van de
familie De Kom aan de Pontenwerfstraat. ‘Het is de schuld van de regering geweest
dat de aandacht in Suriname op mij gevestigd is geworden’, verklaart De Kom later.7
Hetzelfde patroon is vervolgens waarneembaar in de aanloop tot de publicatie van
Wij slaven van Suriname.
Op het erf van zijn ouderlijk huis in Paramaribo stelt De Kom een adviesbureau
in waar arbeiders met hun vragen terechtkunnen. Creolen, Hindostanen, Javanen én
mensen uit het binnenland gaan er met honderden tegelijk naartoe. Tulp ziet er
communistische agitatie in en laat De Kom onmiddellijk arresteren. Wanneer een
menigte demonstranten daartegen in het geweer komt, openen politie en soldaten het
vuur, met als resultaat twee doden en 23 gewonden. Die dag, 7 februari 1933, zal
voortaan in Suriname bekendstaan als Zwarte dinsdag.
De Kom wordt drie maanden opgesloten in Fort Zeelandia. Tot een proces komt
het niet. De autoriteiten weten eigenlijk niet goed waarvan ze hem precies moeten
beschuldigen. Ten slotte wordt De Kom voor de keuze gesteld: opsluiting in de
psychiatrische inrichting Wolfenbuttel of terug op de boot naar Nederland. De Kom
kiest voor het laatste. Suriname zal hij nooit meer terugzien.

Wij slaven van Suriname in beeld
Bij aankomst in Nederland wordt De Kom opgewacht door meer dan tweeduizend
mensen. De politie volgt hem nu dag en nacht. Iedere toespraak komt keurig uitgetikt
in de archieven van de CID terecht. Zo rapporteert een CID'er in mei 1933:
Na nog enige griezel- en gruwelverhalen van de verdrukkers tegen de
verdrukten te hebben verteld - onder andere ophangen, kruisigen,
bosbranden en met kurketrekkers het vlees uit hun lichaam trekken - en
de opwekking vooral zijn boek te lezen, het welke door de vriendelijke
tussenkomst van Sovjet Rusland aldaar zal worden gedrukt, besloot hij
zijn matig toegejuichte rede.8
Dan komt De Koms boek in beeld. Op 11 mei 1933 waarschuwt de CID de ministers
van Koloniën en van Justitie voor de komende publicatie van Wij slaven van Suriname.
Het communistische dagblad De Tribune heeft een voorpublicatie afgedrukt. De
inlichtingendienst stelt een diepgaand onderzoek in en gaat op bezoek bij uitgeverij
Contact in Amsterdam, die het boek op de markt wil brengen. Op de beoogde
publicatiedatum, 5 december 1933, vervoegt een CID'er zich bij het pand van Contact

7
8

Geciteerd in het tijdschrift Links Richten, nr. 5-6, 1 februari 1933, zoals gekopieerd door
CID, ING, documenten CID, document nr. 02589a.
ING, documenten CID, rapport CID, 15 juni 1933, document nr. 0363a.
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aan de Herengracht, waar uitgever Gilles Pieter de Neve hem vertelt dat De Koms
boek vanwege de sinterklaasdrukte nog niet gereed is voor publicatie. De drukproef
is wel al binnen, maar moet nog worden gecorrigeerd. De Neve stelt voor het
manuscript aan de CID te laten lezen; niet uitgesloten dient te worden nadat grote
druk hiertoe was uitgeoefend door de dienst, maar daarover wordt niet gerept in de
CID-verslagen. Daarin laat de dienst vroom weten dat ‘voorcensuur in Nederland
niet wordt toegepast’ en dat ‘niemand vooraf verlof nodig heeft, om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor
de wet’. Toch is de druk zodanig dat De Neve zelf aan het schrappen gaat in het
manuscript.9
Wanneer Wij slaven van Suriname begin 1934 uiteindelijk verschijnt, meldt de
uitgever in het voorwoord dat na overleg met de schrijver enkele wijzigingen in de
tekst zijn aangebracht, zonder echter de waarde van het werk aan te tasten.10 Het is
een eufemistische manier om te zeggen dat er grote druk is uitgeoefend; de linkse
pers meldt dan ook dat er sprake is geweest van ‘preventieve censuur’. De CID
reageert ontstemd en probeert zijn eigen straatje schoon te vegen. Op 6 februari 1934
bericht de CID-rapporteur aan zijn chef:
Het manuscript is door uitgever en schrijver gerevisioneerd, en niet door
de politie. Van een afspraak tussen politie en uitgever inzake schrapping
van passages is dan ook geen sprake. Het werk is door den
Inlichtingendienst gekocht, doch bevat geen passages van strafbare aard,
voorzover thans is kunnen worden nagegaan, zodat de uitgever het pleit
blijkbaar gewonnen heeft in den strijd met schrijver en communisten.11
Over de vraag of er daadwerkelijk sprake is geweest van censuur lopen de meningen
uiteen.12 Na een vergelijking van de tekst van het uiteindelijke boek met enkele in
De Tribune, Links Richten en De Banier verschenen voorpublicaties komt Scholtens
tot de conclusie dat er teksten zijn verwijderd of vervangen door minder
‘aanstootgevende’ taal en dat in de tekst elk woord over de onafhankelijkheid van
Suriname is geschrapt (Scholtens 1989: 9-21; zie ook Oostindie & Maduro 1986:
67-76). In hun recente biografie over Anton de Kom betwisten Boots en Woortman
dat er sprake is geweest van censuur. Deze kwestie deed opgeld in communistische
kring. In de optiek van de auteurs is de gedrukte versie de

9
10
11
12

ING, documenten CID, brief Inlichtingendienst Amsterdam Groep C aan chef CID, 6 februari
1934, document nr. 06796a.
Zie hierover verder de bijdrage van Woortman & Boots in dit themanummer.
ING, documenten CID, brief Inlichtingendienst Amsterdam Groep C aan chef CID, 6
februari 1934, document nr. 06796a.
Het oorspronkelijke manuscript is in de oorlog verloren gegaan.
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uitkomst van de samenwerking russen auteur en uitgever, en niet het gevolg van
censuur (2009: 188-192).
Uit de CID-archieven blijkt in ieder geval dat de dienst het boek aandachtig heeft
gelezen, getuige ook een door de CID vervaardigd uittreksel van De Koms werk. De
CID citeert in extenso alle passages ‘die bij lezing ergernis wekken’, met
onderstrepingen onder de passages die kennelijk in het verkeerde keelgat zijn
geschoten. De dienst neemt vooral aanstoot aan de passages over de vroegere
martelpraktijken op de plantages en over de seksuele uitbuiting van de slavinnen. In
het hoofdstuk ‘De Slavin’ valt men bijvoorbeeld over de zinnen:

[Ee]rste druk Wij slaven van Suriname (foto Carl Haarnack)

...dan gebeurt het vaak dat de meester (of in later tijd administrateur) zijn
oog slaat op een der jonge negerinnen en haar wenkt om de katoenmand
neer te zetten. Dan begint voor haar, in de nacht, de tweede taak, het
voldoen aan de geile lusten van haar meester (zie De Kom 1972: 36)
Strafbaar is het niet, aldus de CID, maar wel ontraadt de dienst met klem dat Wij
slaven van Suriname wordt verspreid in Suriname zelf, alsook op de Nederlandse
Antillen en in Nederlands-Indië.13 Tot een effectuering van dit advies kwam het echter
niet. Zo werd een poging van het Koloniaal Bestuur in 1937 om de regeling rond de
verspreiding van ‘extremistische, gezagsaantastende lectuur’ verder aan te scherpen
door de Koloniale Staten van Suriname verworpen. Wel vonden regelmatig
huiszoekingen plaats bij van communisme verdachte personen en werd ‘linkse’
literatuur in beslag genomen (Ramsoedh 1990: 83-89).

13

ING, documenten CID, brief CID, 7 februari 1934, document nr. 07922a.
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Stofomslag bij 1e druk Wij slaven van Suriname (foto Carl Haarnack)
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Bittere armoede
De jacht op zijn boek en zijn persoon brengt De Kom meer schade dan profijt. Hij
raakt zo goed als aan de bedelstaf en wordt psychisch zwaar belast. De tijd dat een
verbod op een boek geld in het laatje kon doen rinkelen, was nog ver verwijderd.
Anton de Kom wordt professioneel ‘kaltgestellt’ door de Nederlandse
‘klompengestapo’.14 Als verdachte van communistische activiteiten krijgt hij
nauwelijks werk; zijn zeskoppige gezin leeft in bittere armoede. Tijdens de Duitse
bezetting wordt Wij slaven van Suriname uit de winkels genomen en op de lijst met
verboden boeken geplaatst. In 1944 wordt hij gearresteerd door de Sicherheitsdienst,
als politiek gevangene opgesloten in een bunker in Vught en vervolgens op transport
gesteld naar Duitsland. In het voorjaar van 1945, in de laatste dagen van de Tweede
Wereldoorlog, stierf Anton de Kom op de leeftijd van 47 jaar, waarschijnlijk tijdens
een zogeheten dodenmars vanuit concentratiekamp Neuengamme.
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René Zwaap won in 2000 de Mercur-prijs als Redacteur/columnist van het Jaar voor
zijn bijdragen aan het weekblad De Groene Amsterdammer. Hij raakte geïnteresseerd
in Suriname toen hij medio jaren tachtig als beginnend verslaggever van het
Amsterdams Stadsblad werd gestationeerd in de Bijlmermeer en zo kennismaakte
met de rijkgeschakeerde Surinaamse cultuur.

14

De CID werd door wijlen Martin van Amerongen, oud-hoofdredacteur van De Groene
Amsterdammer, ook wel eens omschreven als ‘de klompengestapo’.
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Wim Hoogbergen
Wat las De Kom voor zijn Wij slaven van Suriname
In Op zoek naar de stilte; Sporen van het slavernijverleden in Nederland (Van
Stipriaan et al. 2007: 129-130) doen de auteurs verslag van een onderzoek dat zij in
Nederland hielden bij diverse ‘sleutelfiguren uit de Afro-Caraïbische gemeenschap’.
Zij vroegen deze informanten welke boeken of films over slavernij hen persoonlijk
het meest aanspraken. Twee boeken werden het vaakst genoemd: Wij slaven van
Suriname (De Kom 1934) en Hoe duur was de suiker? (McLeod-Ferrier 1987).
In mijn recensie van Op zoek naar de stilte, in het Oso-voorjaarsnummer van 2008,
schreef ik dat ik die uitkomst een ‘beetje onthutsend vond’. Niets ten nadele van de
genoemde auteurs, maar zij schreven geen werken die ons een goed inzicht bieden
in de slavernij. Cynthia McLeod-Ferrier schrijft boeiende historische romans en het
werk van De Kom is in mijn opinie vooral een emancipatorisch werk - al zullen velen
daar anders over denken. Van de ondervraagde ‘sleutelfiguren’ had ik toch wat meer
‘wetenschappelijke’ namen verwacht, zoals die van Humphrey Lamur, Gert Oostindie
of Alex van Stipriaan, bijvoorbeeld als het over de Surinaamse slavernij gaat, en van
H.U.E. (Bonno) Thoden van Velzen, Ineke van Wetering of Sally en Richard Price
als het thema de geschiedenis van de Marrons betreft. Nu was de vraagstelling van
het onderzoek natuurlijk welke boeken hen het meest aanspraken en ging het niet
om wat naar hun mening de beste boeken over slavernij en marronage waren. Isabel
Allende spreekt als romanauteur over de dictatuur in Chili in de jaren zeventig van
de twintigste eeuw uiteraard ook meer aan dan een wetenschappelijk werk over deze
zwarte periode in de geschiedenis van dat land.
Dit neemt niet weg dat ik in dit artikel het werk van De Kom uit 1934 op zijn
historische merites wil beoordelen. Ik ga bekijken hoe De Kom aan zijn historische
informatie kwam. Een jaar na publicatie verscheen al in Moskou een Duitse vertaling
(Wir Sklaven von Surinam) en het communistische Cuba liet in 1981 een Spaanse
vertaling (Nosotros, esclavos de Surinam) publiceren. Het Bolivariaanse Venezuela
van Hugo Chávez kon natuurlijk niet achterblijven en de ambassade van dat land te
Paramaribo zorgde in maart 2009 voor een nieuwe Spaanse publicatie onder dezelfde
naam. Het persbericht1 bij het verschijnen van deze editie

1

htp:/wwwm
. reg.ovv.e/indexp.hp?option=com_content&view=article&id=2848:la-embajada-de-venezuele-en-suriname-publico-obra-de-anton-de-kom-&catid=7:venezuela-en-america-latina-y-el-caribe&ltemid=6,
geraadpleegd op 2 januari 2010, wellicht gemakkelijker te zoeken door in Google ‘Nosotros
esclavos de Suriname + Venezuela’ in te typen.
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noemt De Kom ‘uno de los pensadores socioles más importanter en la historia
moderna de país’ en bestempelt het boek als een autobiografie waarin de auteur in
een helder proza de ‘realidad social y económica de Suriname’ beschrijft, jaren
voordat hij op 24 april 1945 overleed in het Duitse concentratiekamp Sandbostel.
Het is dus wel de vraag of de samensteller van dit bericht het boek gelezen had.

Omslag Nosotros, esclavos de Surinam, in maart 2009 uitgebracht door de Venezolaanse ambassade
in Suriname

Wij slaven van Suriname wordt nog steeds volop herdrukt. In Suriname en
Nederland blijft de belangstelling voor dit boek onveranderd hoog. Maar ook
daarbuiten. Gelet op de diverse vertalingen geldt dit werk van De Kom kennelijk
voor vele links georiënteerde personen elders in de wereld als hét boek over de
Surinaamse slavernij. In dit artikel ga ik na welke bronnen De Kom gebruikt heeft.
Voorts kijk ik of dit werk, 75 jaar na dato, ons nog steeds de meeste kennis aanreikt
over de slavernij in Suriname.

De bronnen van De Kom
Belangstelling voor geschiedenis ontstaat vaak op jonge leeftijd. Het zijn de verhalen
thuis en op school die bij sommigen de vonk doen overslaan. Zoiets moet ook bij
Anton de Kom gebeurd zijn. Zoals in de meeste Creoolse huishoudens was zijn
moeder, Judith Dulder, de dominante en leidende figuur in het gezin. Matrifocaal
noemden wij dat vroeger, maar ik weet niet of deze term tegenwoordig nog gebruikt
mag worden. In tegenstelling tot vader De Kom, een lidmaat van de Evangelische
Broedergemeente, was moeder Judith katholiek. Zij laat Anton dopen in de St.
Bonifaciuskerk in de Wanicastraat en stuurt hem naar een katholieke lagere school.
De fraters van Tilburg onderwijzen hem daar onder meer in de Vaderlandsche (=
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Nederlandse) geschiedenis. In Wij slaven van Suriname merkt De Kom op dat hij
over de Surinaamse geschiedenis niets te horen kreeg.
Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te
kweken, dan dit geschiedenisonderwijs waarbij uitsluitend de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

58
zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Het heeft lang
geduurd voor ik mezelf geheel van de obsessie bevrijd had, dat een neger
altijd en onvoorwaardelijk de mindere moest zijn van iedere blanke (De
Kom 1975: 49).
Thuis hoorde Anton de verhalen over zijn eigen volk wel. Want hoewel in het gezin
gewoonlijk weinig over de slavernijperiode werd gesproken, bleef hij aandringen.
Er bleken verhalen genoeg te zijn, zoals dat over de slavenhoudster Susanna du
Plessis, die uit jaloezie de borsten van een slavin liet afsnijden om die haar man als
maaltijd voor te zetten (Boots & Woortman 2009: 21).2
Na de lagere school bezocht Anton de R.K. Paulus-Mulo aan de Mgr.
Wulfinghstraat, vlak naast de mooie houten Petrus- en Pauluskathedraal. Het was
een vrij elitaire school. De mulo was de hoogste vorm van onderwijs die in de kolonie
voorhanden was en in het begin van de twintigste eeuw telde Suriname slechts vier
van deze scholen. In deze periode woonde Anton meer bij zijn moeders kinderloze
zuster, Anne, die met een beter gesitueerde De Vries getrouwd was. Overigens kunnen
we ook het gezin De Kom-Dulder niet echt arm noemen. Een nichtje van Anton die
in deze periode in het huis van Antons moeder woonde, omschreef hem als een stille
jongen, die weinig zei en altijd met zijn neus in de boeken zat (Boots & Woortman
2009: 28). In hoeverre dat boeken over geschiedenis waren, weten we niet.
Welk(e) geschiedenisboek(en) op de Paulus-Mulo gebruikt werden, is mij
onbekend. In die periode waren wel enkele aardige, populaire geschiedenisboeken
over Suriname verkrijgbaar, met name die van mevrouw M.L.E. Vlier, verschenen
in 1863 en in 1881. De Kom verwijst in Wij slaven naar haar boek (in noot 71), maar
wellicht heeft hij dit werk pas in Nederland onder ogen gekregen. In ieder geval
leerde hij op de mulo het een en ander over de Surinaamse geschiedenis, al stond
hem dat onderwijs niet erg aan. Hij schrijft hierover dat hij een lange reeks van
koloniale gouverneurs moest leren, ‘mannen die met het zwaard des Vredes de
veiligheid en orde in Suriname beschermden: de Hollandse Vrede’ (De Kom 1975:
50).
Na zijn schoolperiode, wat baantjes in Suriname en een kort verblijf

2

Het verhaal over het afsnijden van de borst is een van de gruwelverhalen uit de Surinaamse
geschiedenis. Het komt overigens niet in Wij slaven voor. Het verhaal bestaat waarschijnlijk
al heel lang en komt, naar ik meen te weten, voor het eerst voor in een ongepubliceerd
toneelstuk van Jo Dompig en Eddy Bruma, opgevoerd ter gelegenheid van Honderd Jaar
Emancipatie der Slaven in 1963. Als de mededeling van beide auteurs klopt, dan bestond
het al veel langer als orale traditie onder de Creoolse bevolking, maar ik betwijfel de juistheid
van hun mededeling. Ik kan me niet goed voorstellen waarom De Kom, als hij het verhaal
kende, dit niet gebruikt zou hebben. Overigens wordt de historische waarheid van het verhaal
door velen betwijfeld. Zie hiervoor Neus-van der Putten (2002 en 2003) en Codfried 2003.
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op Haïti en Curaçao, vertrok De Kom in 1920 naar Nederland, waar hij tevergeefs
naar werk zocht. Uiteindelijk tekende hij vrijwillig voor een jaar militaire dienst.
Later werkte hij op administratiekantoren. Het gaat me er echter niet om een
biografisch artikel over De Kom te schrijven - zeker niet na de onlangs verschenen
briljante biografie van Boots en Woortman - maar om te onderzoeken welke hoeken
De Kom hebben geïnspireerd bij het schrijven van zijn werk over Suriname.
Uit de genoemde biografie wordt duidelijk dat hij in de jaren twintig steeds
patriottischer werd, zoals zoveel Surinamers in den vreemde. Ook zocht hij
nadrukkelijk toegang tot voormannen van de Nederlandsch-Indische
vrijheidsbeweging. Waarschijnlijk daardoor kreeg De Kom ook steeds meer
communistische vrienden. De Communistische Partij Holland (CPH) was dan ook
de enige politieke partij in Nederland die voor de onafhankelijkheid van de koloniën
was. Van tijd tot tijd gaf De Kom spreekbeurten op lagere scholen over Suriname
en de slavernij, waarbij de kinderen na afloop over de kroeskop van die vreemde,
zwarte man mochten aaien.
Eind jaren twintig vatte De Kom het plan op een boek over Suriname te schrijven.
Het moest een werk worden dat zijn volk tot zelfbewustzijn zou brengen. Het moest
daarom gaan over de echte helden van Suriname: Boni, Baron, Joli Coeur en Kwakoe,
de Marrons die strijd leverden tegen het koloniale bewind. Ter voorbereiding op dit
werk begon hij in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de belangrijkste hoeken
over Suriname te lezen. In Wij slaven zal De Kom het meest verwijzen naar de
Nederlandse uitgave van John Gabriel Stedmans Reize naar Surinamen en door de
binnenste gedeelten van Guiana (1799) en Wolbers' Geschiedenis van Suriname uit
1861. Voor Wolbers had De Kom veel waardering. Hij schrijft over hem:
Wij zullen in ons boek nog vaak verwijzen naar dit uitmuntende
standaardwerk over Suriname, waarvan de objectiviteit en de zin voor
recht en waardigheid des te meer in het oog vallen, wanneer men bedenkt
dat het geschreven is in de tijd, toen de slavernij nog niet afgeschaft was
(De Kom 1975: 177).
Later noemt hij Wolbers een ‘waarlijk godvruchtige en liberale schrijver, die krachtig
de afschaffing der slavernij heeft bepleit’ (De Kom 1975: 177).
Wij slaven gaat niet alleen over de slavernijperiode. Dat deel van het boek beslaat
honderd pagina's. De laatste zeventig pagina's zijn gewijd aan wat De Kom noemde:
‘Het Tijdperk der Vrijheid’. Met alle eerbied: het tweede (tussenliggende) deel is
nogal chaotisch en vooral een opsomming van ellende; variërend van de uitbuiting
van de balata-bleeders (de mannen die in de bossen rubber tappen), de
dysenterie-epidemie
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onder gouverneur Baron van Heerdt tot Eversberg, de onmacht van de Koloniale
Staten, het feit dat de leden van die Staten enkel gekozen werden door personen die
jaarlijks meer dan 1400 gulden verdienden, het domme optreden van gouverneur De
Savornin Lohman tegen de boeren in Para, opstanden van ‘Indische contractkoelies’
in 1884 en 1891, het onder valse voorwendselen ronselen van Javanen, de jacht naar
goud, het mislukken van de hevea-aanplant op Slootwijk, tot het eveneens mislukken
van de bacoveteelt.
Waar het eerste deel van het boek een duidelijk chronologische, historische draad
volgt - ongetwijfeld dankzij het werk van Wolbers dat De Kom vrij nauwgezet volgde
- mist het tweede deel (na 1863) elke ordening en analyse. De rode draad hier is
eigenlijk dat alles in Suriname mislukt door het wanbeleid van de kolonisator.
Aangezien dit deel niet over de slavernij gaat, hoeven we het in het kader van dit
artikel niet verder te bespreken.
Terug dus naar het deel over de slavernij. De Kom heeft hiervoor veel meer gelezen
dan alleen de werken van Stedman en Wolbers. Hij citeert Albert Helman (1926),
heeft informatie gehaald uit Hartsinck (1770), verwijst zoals al werd opgemerkt naar
Vlier (1881), naar Bartolomé de las Casas (1552), naar de socioloog Werner Sombart
(1913), die in deze periode nog een marxist was,3 naar het boek Genesis in de Bijbel
en naar de werken van Picardt (1660), Bosman (1709), Du Plessis (1752), Teenstra
(1842), Halberstadt (1870) en Roos (1804).4

De meesters en de slavinnen
De Kom begint zijn beschrijving van de geschiedenis van Suriname met de ontdekking
van Amerika en de komst van de Spanjaarden naar de ‘Wilde kust’, zoals de Guyana's
toen veelal genoemd werden. Hij haalt Wolbers aan om een beschrijving te geven
van de Inheemsen (uiteraard heeft De Kom het nog gewoon over Indianen) die deze
streek bewoonden. De beschrijving beperkt zich tot de zachtzinnigheid van deze
mensen.
De zekere aangeboren eerlijkheid en rechtvaardigheid, die in al hun
handelingen uitblonk; zij betoonden zelfs een wellevendheid en
vriendelijkheid, die men bij onbeschaafde volken niet verwacht zou hebben.
[...] Deze beschrijving klopt nog heden met datgene, wat ons
ontdekkingsreizigers vertellen over het karakter van hun afstammelingen,
de Trio's en Ojana's (De Kom 1975: 17).

3
4

Voor meer informatie over Werner Sombart zie: http://wapedia.mobi/en/Werner_Sombart
of http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Sombart (beide geraadpleegd op 3 januari 2010).
Al deze werken heb ik in de bibliografie bij dit artikel opgenomen. Een aantal van deze
boeken (bijvoorbeeld van Wolbers, Hartsinck en Roos) zijn opgenomen in de DBNL, de
Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren, en dus voor iedereen met een
internet-verbinding te raadplegen.
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Merkwaardig genoeg is dat het enige wat De Kom in de inleiding van zijn boek over
de Inheemsen meedeelt. Hartsinck geeft een zeer uitgebreide beschrijving van het
leven en de gewoonten van de Inheemsen van de Guyana's, maar De Kom heeft
daarvan geen gebruikgemaakt. Heel weinig aandacht besteedt hij ook aan de grote
opstand der Inheemsen van 1678-1686 - Wolbers en Hartsinck schreven daarover
dan ook nauwelijks. De mededeling van De Kom (1975: 25) dat ‘een troepenmacht
van 150 tot de tanden gewapende Zeeuwen die onder gouverneur Heinsius (1680)
tegen hen in het veld werd gebracht, onverrichterzake weer huiswaarts moest keren’,
klopt niet. Pas veel later, wanneer de auteur de algemene kenmerken van de
Surinaamse slavernij al behandeld heeft, komt De Kom terug op de opstand der
Inheemsen. In de paragraaf die hij aan Van Aerssen van Sommelsdyck wijdt, schrijft
hij dat deze gouverneur het laatste verzet der ‘oorspronkelijke Indianen’ de kop
indrukte. Voor de beschrijving van de opstand der Inheemsen tegen de Nederlanders,
en over die 150 man sterke Zeeuwse troepen, zijn we aangewezen op werk dat na
De Kom verscheen: Buve (1966) en Dragtenstein (2002: 36-57).
In 1667 veroverden de Zeeuwen de kolonie Suriname op de Engelsen. De Kom
beschrijft deze episode en de verwikkelingen rond het ‘eigendom’ van Suriname
vanuit het werk van Wolbers en Hartsinck. De daaropvolgende passage over de
slavenhandel is grotendeels impressionistisch. De Kom noemt geen aantallen en ook
geen gebieden in Afrika waar de slaven vandaan kwamen. Het enige
niet-impressionistische gedeelte is een korte beschrijving van een slavenopstand op
het schip Middelburgs Welvaren in 1751. Van de 260 opstandelingen overleefden
slechts dertig slaafgemaakten deze revolte. De gegevens over deze opstand haalde
De Kom uit Wolbers (1861: 121). In het volgende gedeelte, over de veiling van de
slaven in Paramaribo, vermeldt De Kom nog dat vóór de inscheping de slaafgemaakten
gebrandmerkt werden. Hij verwijst dan naar Bosman (1709: 149-151), die daarover
opmerkte: ‘Deese handeling, geloof ik, komt U.E. wat wreed, half barbarisch te
voren; doch vermits het uit noodzakelykheid geschied, moet het er so mee doorgaan.’
Ook het stuk over de veiling in Paramaribo is nogal impressionistisch. De Kom
vermeldt dat voor deze veiling de mannen gescheiden werden van hun vrouw en
kinderen, er daarbij blijkbaar van uitgaand dat in Suriname hele gezinnen uit Afrika
werden aangevoerd. Daarvoor bestaan echter nauwelijks aanwijzingen. De overgrote
meerderheid van de slaafgemaakten bestond uit individuele mannen. Zij werden op
de veiling gekeurd en betast door ‘wreed uitziende Europeanen’ (De Kom 1975: 30).
De Kom putte ook uit de Bijbel. In het boek Genesis komt de passage voor:
‘Vervloekt zij Kanaän, een knecht der knechten zij hij zijn broederen’, zinnen die
vaak gebruikt zijn om de slavernij te verdedigen. ‘Negers’
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zouden Kanaänieten zijn, de afstammelingen van Cham, die door Noah vervloekt
was. Daarom was het gerechtigd de zwarte bevolking van Afrika in slavernij te
voeren. Johan Picardt, predikant te Coevorden, was een aanhanger van deze leer. De
Kom citeert uit zijn werk van 1660. Het is een mer à boire om alle literatuur over dit
onderwerp te vermelden. Daarom beperk ik me hier tot de goed toegankelijke werken
van Banton (1998), Blakely (1993) en Paasman (1987).
Over de economie van de slavernij zegt De Kom nauwelijks iets. Daarvoor schreef
hij zijn werk ook niet.
In 1730 bedroeg het aantal plantages ongeveer 400. Men verbouwde er
suiker, koffie, cacao, tabak en andere cultures. In 1749 werd meer dan
30.000 pond tabak naar Holland verzonden, terwijl in één jaar tijds van
één enkele plantage ruim 20.000 pond katoen en 50.000 pond koffie
verscheept konden worden. Deze cijfers spreken voor zichzelf (De Kom
1975: 31-32).
Op pagina 42 verschijnen nog enige hapsnapgegevens. Dat is echt alles. Wie over
dit aspect van de slavernij geïnformeerd wil worden, kan beter Van Stipriaan (1993)
lezen. Het zij De Kom vergeven: het was zijn bedoeling een aanklacht tegen de
Nederlanders te schrijven - de aandacht te vestigen op de wreedheden die de planters
begingen en op de strijd van met name de Marrons tegen de koloniale overheid - niet
een boek over de economie.
De voorbeelden die De Kom over de wreedheden van de plantocratie bijeenbracht,
komen allemaal uit Wolbers (1861: 131-132, 288-291): juffrouw Pieterse (die ‘eene
menigte harer slaven om het leven heeft doen brengen op tyrannique en barbaarse
manieren’), de weduwe Mauricius (die onder meer een oude slavin aan een boom
liet vastbinden en doodslaan), mevrouw La Parra (‘die in wreedheid mevrouw
Mauricius naar de kroon stak’), de planter Pichot (die een slavin die het bed niet met
hem wilde delen door geseling om het leven bracht), de slaaf Darius van plantage
Sinabo (die een Spaanse Bok kreeg toegediend toen hij bij het Hof van Politie over
zijn meester kwam klagen). Dat geldt ook voor de wandaden van een ‘rijke planter’
van plantage Arendsrust die de slavin Betje als bijslaap had. Toen hij vermoedde dat
deze Betje ook een verhouding had met een slaaf, liet hij zowel Betje als de slaaf op
een verschrikkelijke manier ter dood brengen (Wolbers 1861: 494). De slaaf Pierro
werd door de directeur van plantage La Rencontre na de afgrijselijkste verminkingen
ter dood gebracht. De enige straf die deze directeur kreeg, was verbanning uit de
kolonie (Wolbers 1861: 287-288).
De Kom is op zijn best als hij op grond van wat hij heeft gelezen (bij Stedman
1799), zich kan uitleven in een schets van het dagelijks leven
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op een plantage. De meester die in de morgen op de waranda van zijn plantershuis
onder het genot van een pijp zich voorbereidt op zijn werkzaamheden en zich door
een van zijn slavinnen een ‘heerlijke kop koffie eerbiedig [laat] presenteren’. De
blanke opzichter doet hem daar verslag van de werkzaamheden van de slaven. Hij
geeft aan welke slaven de dag ervoor niet hard genoeg gewerkt hebben, zodat een
slaaf ‘die hiervoor speciaal is opgeleid’ een fikse straf kan uitdelen.
Zijn de slagen misschien bij ongeluk wat al te hard aangekomen, zodat de
arbeidswaarde van de slaaf voor die dag gevaar loopt, dan is gelukkig ook
de Drisieman aanwezig, eveneens een slaaf, die, natuurlijk zonder enige
opleiding daartoe, met de zorg voor de gezondheid der slaven belast is
(De Kom 1975: 38).
Die Drisieman heeft het ook niet gemakkelijk, want:
Menigmaal toch wacht ook hem de geseling wanneer, naar het oordeel
van de meester, te veel slaven ziekte voorwenden om aan de arbeid te
ontkomen. Zijn werk is namelijk niet om de slaven te genezen, maar om
te beslissen wie zonder levensgevaar [...] van hun ziekbed opgejaagd en
aan de arbeid gezet kunnen worden (De Kom 1975: 39).
Daarna verschijnt de Creolenmama, de oudere vrouw die op de kleintjes past.
Thans verschijnt de ‘mama’, een oude slavin, belast met het toezicht der
negerkinderen op de plantage [...] en met haar de gehele kudde
negerkinderen (want in het oog van de meester waren zij niets anders dan
een kudde fokvee, die later voor hem in het gareel zou worden gespannen.
Alle kinderen zijn tevoren gebaad en genieten het voorrecht om in het
bijzijn van hun beschermheer met wat rijst en bananen gevoerd te worden.
Daarna mogen zij zich, naar de verplichte grimassen als dankbetuiging,
verwijderen. Alleen de Mama blijft achter. En wee haar, zo zij de dood
van een slavenkind heeft te melden. Zij zal dan in de meeste gevallen
afscheid mogen nemen van de wereld, want verschrikkelijk is de woede
van de meester, indien hij door de dood van een jonge slaaf schade aan
zijn bezit heeft geleden (De Kom 1975: 39).
Daarna kan de meester zijn ochtendwandeling gaan maken. Hij doorkruist in kalme
stap de rijke velden, ‘waar de planten des te beter schijnen te groeien naarmate zij
beter met negerbloed bemest zijn’. Na het
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middagdutje gaat de planter heerlijk dineren, drinkt in de avond rum en punch onder
het genot van rookwaar (De Kom 1975: 40).
Uiteraard gaat De Kom (1975: 43-49) uitgebreid in op de straffen die de slaven
kregen: de tachtig zweepslagen die de planters hun slaven mochten toedienen, de
beruchte ‘Spaanse Bok’, het radbraken, het vierendelen, het verbranden, het afhakken
van de hoofden van de veroordeelden en de gruwelijke gewoonte deze hoofden op
staken tentoon te stellen, tot het aan de vleeshaak ophangen van de gevangen Marron
Joosje. Ook hier maakt de auteur gebruik van het werk van Wolbers, hoewel hij ook
naar Stedman (1799) had kunnen verwijzen, die als plaat 9 ‘Een neger, levendig aan
zijne ribben opgehangen’ in zijn boek afdrukte. Slavinnen hadden het aanzienlijk
zwaarder dan de slaven.
Wanneer de mannelijke slaven (onze vaders) bij het ondergaan der zon en
na verrichte dagtaak terugkeren van de akkers [... en] de laatste rij der
vrouwen naar huis keert door de velden, de zware manden met katoen nog
op hun hoofden dragend, dan gebeurt het vaak dat de meester (of in later
tijd de administrateur) zijn oog slaat op een der jonge negerinnen en haar
wenkt om de katoenmand neer te zetten. Dan begint voor haar, in de nacht,
de tweede taak, het voldoen aan de geile lusten van haar meester. Geen
enkele vrijstelling bestond voor haar voor deze verplichting. [...] Ook de
vrouwen van slaven moesten zich herhaaldelijk van hun echtelijk leger
naar de woning hunner meesters begeven. [...] Men hoeft slechts te letten
op het aantal mulatten in Suriname om in te zien, dat de voorgewende
afkeer van het blanke ras ten opzichte der zwarten, voor het geslachtelijke
verkeer met onze vrouwen nooit een belemmering is geweest (De Kom
1975: 36).
De Kom heeft het in zijn werk nergens over manumissie, de mogelijkheid om tijdens
de slavernij vrijgekocht te worden. Er zijn betere werken over de ‘rasvermenging’
in Suriname dan Wij slaven - McLeod-Ferriers Elisabeth Samson; Een vrije, zwarte
vrouw in het achttiende-eeuwse Suriname uit 1993, bijvoorbeeld.

De Hollandse vrede
Tijdens de geschiedenisles op de mulo werd De Kom, zoals we zagen, onderwezen
over de geschiedenis van Suriname. In plaats van de lange lijst van graven van
Holland moest hij nu de gouverneurs van Suriname uit zijn hoofd leren die met ‘het
zwaard des Vredes de veiligheid en orde’ in Suriname beschermden: de Hollandse
Vrede. Na de algemene inleiding over de excessen tijdens de slavernij, laat De Kom
een aantal van die gouverneurs de revue passeren: Van Aerssen van Sommelsdyck
(1683-1688),
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Mauricius (1742-1751), Crommelin (1752-1768), Nepveu (1768-1779), Texier
(1779-1783) en De Friderici (1790-1799). Hij beschrijft hun regeerperiodes om aan
te tonen dat de ‘Hollandse vrede voor Suriname niets anders heeft betekend dan het
telkens opnieuw neerslaan van het wanhoopsverzet der slaven’ (De Kom 1975: 50).
De gouverneurs die De Kom uitkoos om in zijn boek een plaats te krijgen, hebben
allemaal troepen gestuurd naar binnenlandse vijanden: Van Aerssen van Sommelsdyck
tegen Inheemsen en de andere gouverneurs tegen Marrons.
De Kom baseert zich bij de beschrijving van de Marronoorlogen in de achttiende
eeuw uitgebreid op Hartsinck (1770), Stedman (1799) en Wolpers (1861). De auteur
kan er natuurlijk niets aan doen, maar de Marronoorlogen zouden na hem uitgebreid
worden behandeld door auteurs als Price (1983), De Beet (1984), De Beet & Price
(1982), Van den Bouwhuijsen et al. (1988), De Groot (1975, 1982), Hoogbergen
(1984, 1985, 1992) en Dragtenstein (2002). Veel van wat De Kom erover schrijft,
is intussen zeer gedetailleerd beschreven door deze auteurs. Doordat De Kom voor
zijn studie geen archiefmateriaal heeft gebruikt, is zijn verhaal toch niet veel anders
dan een vaak wat theatralere versie van wat met name Wolbers hierover al schreef.
In zijn beschrijving van de Marronoorlogen romantiseert De Kom graag. Hij geeft
mensen gevoelens en laat hen handelingen verrichten die hij Hartsinck en Wolbers
niet te vinden zijn. Een groot aantal stukken beschrijft hij zoals een auteur van een
historische roman die zou weergeven. Zo vochten in 1711 troepen tegen de Marrons
die in het Boven-Surinamegebied woonden (tegen de Saramaka zouden wij nu
zeggen). De tocht van vaandrig Molinay tegen deze Marrons is door Wolbers (1861:
140-141) uitgebreid beschreven. Bij een overval op een Marrondorp wisten vrijwel
alle inwoners te vluchten en vielen slechts twee vrouwen (Flora en Séry) en het
meisje Patienta, de dochter van Séry, in handen van de militairen. Het verslag van
deze tocht hij Wolbers is niet meer dan een zakelijk verhaal, maar De Kom verstond
de kunst er een dramatiek in te leggen door uitgebreid verslag te doen van de angst
van de vrouwen en van de liefde die de moeder voor haar kind voelde.
Men kan zich onmogelijk menselijke wezens voorstellen meer hulpeloos
en verlaten dan deze Séry met haar kind Patienta, en Flora. De nood van
't kindje vermengde zich in de gedachten van de moeder met het
verbijsterend bedwelmende gevoel van hetgeen zij zelve zal moeten
doorstaan. Daarbij kwam het verlies van de vrijheid, die zo heel kort is
geweest, het scheiden van de plaats, waar zij met haar kind zo'n korte poos
het geluk gekend had. Alles wat voor haar lag was een puinhoop, alles
was geruïneerd en vernield.
Séry voelde nog sterker dan alles de moederliefde, door het vreselijk

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

66
dreigend gevaar tot aan een waanzinnigheid grenzende overspanning
gedreven. Haar kindje was nog zo jong en de gedachte slechts, dat straks
ruwe blanke handen haar Patienta uit haar armen zouden rukken, deed
haar huiveren. Zij drukte het, terwijl zij met angstige blikken naar de troep
blanke soldaten keek, met stuipachtige kracht aan haar borst.
Iedere stap, die de blanke aanvoerder Molinay nader tot haar bracht deed
haar beven. Zij trilde als een blaadje, het bloed dreef naar heur hart terug.
En toch was Séry een dapper vrouwtje. Zij drukte de zachte armpjes van
het kind om haar hals en kuste het nogmaals, terwijl men de kleine Patienta
ruw uit haar armen losrukte (De Kom 1975: 59).
Bovenstaand fragment5 beschouw ik als een van de mooiste en gevoeligste passages
uit Wij slaven. In tegenstelling tot de eerder aangehaalde stukken daaruit, die eigenlijk
een karikatuur zijn van het leven van ‘de meester’ op een plantage, toont de auteur
hier zijn literaire talenten. Hij komt hier dicht in de buurt van een episode in een
historische roman. Het ging dan ook om een bijzonder dramatische gebeurtenis - ook
al in de weergave door Wolbers (1861). Na hun gevangenneming werden de door
de overval verwonde Séry en Flora gemarteld in de ijdele hoop dat zij aan de soldaten
zouden verraden waarheen hun dorpsgenoten gevlucht waren. Toen zij weigerden
daarover iets los te laten en zo zwaar gewond bleken dat vervoer naar Paramaribo
onmogelijk was, liet Molinay hen doden. Hun hoofden nam hij mee als trofee naar
Paramaribo. Séry en Flora waren Saramakaanse vrouwen. Iets verderop in het boek
doet De Kom uitgebreid verslag van de poging van gouverneur Mauricius in 1749
om vrede met deze Marrons te sluiten. Ook hier baseert de auteur zich op Wolbers
(1861: 149). In de literatuur over de Marronoorlogen is sinds de verschijning van
De Koms boek uitgebreid over deze episode geschreven (De Beet & Price 1982;
Dragtenstein 2002; Price 1983).
De vrede met de Saramaka mislukte. In 1757 kwamen slaven van de houtplantages
in het Tempatiegebied massaal in opstand (in totaal ongeveer 250). Pogingen om
deze opstand neer te slaan, hadden geen succes. Na een paar maanden verlieten de
opstandelingen het Tempatiegebied en trokken naar de Aukaners (Ndyuka), die toen
hun dorpen hadden aan de Ndyukakreek en aan de Tapanahoni. In deze periode
stonden de Aukaners onder leiding van de granmans (hoofdmannen) Labi van de
Dikan-clan (die bij Wolbers, Hartsinck en dus ook bij De Kom Araby heet) en Pambu
van de Otoo-clan (die De Kom ‘Pomo’ noemt). In maart 1758 overvielen de Aukaners
de plantage Palmeneribo. Na de overval vonden de planters

5

Over deze passage zie eveneens de bijdrage van Liselotte Hammond in dit themanummer
noot 4).
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een briefje ondertekend door Boston van Tampatij, een van de opstandelingen. Het
was een (eerste) verzoek om te onderhandelen over een vrede. Na nog wat overvallen
op plantages besloot Het Hof van Politie (de Surinaamse ‘regering’) twee slaven op
geheime missie naar de Aukaners te sturen. Toen die in Paramaribo terugkeerden,
rapporteerden zij dat de Aukaanse Marrons bereid waren vrede te sluiten.6 De Kom
beschrijft deze gebeurtenissen op de pagina's 67 tot en met 69. Hij baseert zich dan
op Stedman (1799, I: 90) en Wolbers (1861: 159-160). Een veel mooier verslag over
de onderhandelingen met de Aukaners in 1760 had De Kom bij Hartsinck (1770)
kunnen vinden, maar dat werk heeft hij niet gebruikt.7
Twee jaar later sloten de planters vrede met de Saramaka en nog wat later ook met
de Matawai, maar daarover vermeldt De Kom in zijn boek niets. Na het verslag van
de Aukaanse vrede gaat hij direct over naar de Boni-oorlogen en het beleg om Boekoe.
Uitgebreide aandacht besteedt hij aan de drie (vermeende) leiders van de Marrons
uit het Cotticagebied: Baron, Boni en Joli Coeur. De verhalen van deze drie mannen
zijn het eerst opgetekend door de Schotse militair John Gabriel Stedman, die in de
periode 1773-1777 tegen de Boni's vocht.
In 1773, toen Stedman in Suriname arriveerde, waren Boni en zijn stiefvader Aluku
de belangrijkste leiders van de Marrons in het Cotricagebied. Over Aluku spreekt
Stedman niet en De Kom dus ook niet. Baron en Joli Coeur waren Marrons, maar
zij waren geen leiders. Joli Coeur was slaaf geweest op Fauquemberg, een plantage
aan de Boven-Commewijne. Op nieuwjaarsdag 1772 ontstond daar grote consternatie
toen bleek dat negen van de belangrijkste slaven, ambachtslieden en tevens Creolen
(dus in Suriname geborenen), de plantage hadden verlaten. Onder hen bevond zich
Joli Coeur. De vluchtelingen slaagden erin de dorpen van Boni en Aluku te bereiken.
In mei 1772 overvielen de Marrons de plantage Nieuw-Roosenbeek, die naast
Fauquemberg lag. Dit gebeurde met de hulp van de slaven die op die nieuwjaarsdag
waren ontsnapt. Beide plantages hadden dezelfde persoon als directeur. Die viel in
handen van de overvallers, waarna zij hem doodschoten (Hoogbergen 1985: 81).
Volgens Stedman wendde de directeur zich vlak voor zijn dood tot Joli Coeur, die
hij onder de overvallers had herkend. Hij smeekte hem om genade, maar Joli Coeur
zou geen medelijden hebben gevoeld met zijn vroegere meester, die zijn moeder
verkracht had en zijn vader gemarteld. Hij greep een bijl en doodde hem. De Kom
heeft Stedmans verhaal wat veranderd. Het verhaal dat Joli Coeurs moeder door de
eigenaar was verkracht en zijn vader een Spaanse Bok kreeg toegediend, vermeldt

6
7

Voor een mooi overzicht van deze boeiende episode uit de Surinaamse geschiedenis, zie Van
den Bouwhuijsen et al. 1988.
Het voordeel is wel dat het foutieve jaartal bij Hartsinck van de Aukaanse vrede (1761)
daardoor niet in het boek van De Kom is terechtgekomen.
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hij wel, maar over de overval op Roosenbeek (een plantage die hij net als Stedman
Rodebank noemt) zegt hij niets. De Kom schrijft dat na de toediening van een Spaanse
Bok aan zijn vader, ‘het hele verdere trotse leven van de jonge Joli Coeur was gewijd
aan de vergelding van deze daad’ (De Kom 1975: 74).
Joli Coeur sneuvelde in 1773, zo'n anderhalf jaar na zijn vlucht van de plantage.
Hij werd nooit een leider bij de Marrons. Baron was een belangrijkere Marron dan
Joli Coeur. Een tijd lang was hij een van de aanvoerders van Boni-strijders. Hij was
een slaaf geweest van de Zweedse planter Gustav Dahlberg. Stedman schrijft dat
deze Dahlberg Baron had leren lezen, schrijven en hem had laten opleiden tot
metselaar. Eveneens volgens Stedman zou Baron zijn meester vergezeld hebben op
een reis naar Nederland, waar hij hem de vrijheid beloofd had. Maar terug in Suriname
hield de Zweed zijn woord niet en verkocht Baron aan een Jood. Vanaf dat moment
weigerde Baron te werken. Als straf werd hij in het openbaar aan een galgenpaal
gegeseld. Hij dacht nu aan niets anders dan aan wraak op alle blanken. Hij vluchtte
naar de bossen, waar hij hoofdman werd van de ‘opstandige negers’ (Stedman 1799,
I: 117). De Kom nam de basis van Stedmans verhaal over, maar voegde er wat
romantiek aan toe:
De jonge Baron was een slaaf met vleugels, een dromer van grote dromen,
maar tevens een realist, die de wrede beelden van zijn kindsheid niet kon
vergeten, een liefdevol broeder voor zijn verwanten in de ellende (De Kom
1975: 72-73).
Uit archiefonderzoek blijkt dat Baron regelmatig onenigheid had met Boni, de echte
leider van de Marrons in het Cotticagebied. Baron sneuvelde in juli 1774 bij een
overval (Hoogbergen 1985: 81-82, 206-208). Hoe Stedman aan zijn bronnen kwam,
wordt niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft hij geruchten opgetekend die in Paramaribo
de ronde deden. Heel wat auteurs, niet alleen De Kom, hebben Stedmans verhalen
over het triumviraat Baron, Boni en Joli Coeur overgenomen en naar eigen fantasie
verder ingekleurd.
De planter Dahlberg wendde zich al in 1775 tot het Hof van Politie met een rekwest
waarin hij betoogde dat het in Paramaribo blijkbaar rondzingende verhaal over de
reis van Baron naar Europa onjuist was. Op 25 oktober 1775 liet de Zweed een
advertentie plaatsen in de Weeklijksche Woensdaagsche Surinaamsche Courant,
waarin stond dat de geruchten over Barons reis naar Nederland en de beloften hem
de vrijheid te schenken onjuist waren (Oudschans Dentz 1928: 165). Het artikel
verscheen vóór 1934, dus De Kom zou het gelezen kunnen hebben.
Over de ouders van Boni schrijft Stedman dat zijn vader een blanke
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planter was die een kind had verwekt hij een van zijn slavinnen. Al gedurende de
zwangerschap verkeerde de liefde van de planter, zo daarvan al sprake was geweest,
in een diepe afkeer. De moeder van Boni werd zodanig mishandeld en geslagen dat
zij de wildernis invluchtte. Daar werd haar zoon geboren. Het verhaal is ook door
Wolbers overgenomen (1861: 328).
De Kom heeft beide versies waarschijnlijk gelezen. Hij nam in ieder geval de kern
van het verhaal over: dat Boni's vader een blanke was en dat zijn moeder tijdens de
zwangerschap naar het bos vluchtte (De Kom 1975: 74-75). Archiefonderzoek heeft
intussen duidelijk gemaakt dat ook dit verhaal een wetenschappelijke onderbouwing
mist. Wat wel klopt, is dat Boni een ‘Boscreool’ was - hij was dus niet geboren op
een plantage, maar ‘in het bosch’, hij de Marrons. Van Boni's moeder is in de
archieven te vinden dat zij was gevlucht van de plantage Barbakoeba, ook wel Anna's
Zorg genaamd. In 1773 was zij nog in leven. Het is erg onwaarschijnlijk dat de
eigenaar van die plantage, planter De Mey, Boni's vader was. Volgens een vrouwelijke
Marron die in 1771 werd gevangengenomen, was Boni's vader Inheems (De Beet
1984: 94). In de archieven zijn verwijzingen te vinden naar minstens twee broers
(van wie eentje sneuvelde in 1745) en een zuster van Boni. Zij waren
hoogstwaarschijnlijk ouder dan Boni en ook al ‘in het bos’ geboren (Hoogbergen
1985: 79).

Afsluiting
Het slavernijgedeelte van Anton de Koms Wij slaven van Suriname moeten wij zien
als een combinatie van een historische roman over het Surinaamse volk en een
geschiedenisboek. De historische feiten voor zijn boek haalde De Kom voor negentig
procent uit Wolbers (1861). Hij nam hieruit alleen die passages over die hem konden
helpen een emancipatorisch boek te schrijven voor de zwarte bevolking van Suriname,
de nazaten van de slaven. Doordat De Kom zijn schrijverstalent gebruikte om de bij
Wolbers gevonden feiten in mooi proza en met inlevingsvermogen te verhalen, is
zijn boek een uniek monument in de Surinaamse geschiedschrijving geworden. Voor
de finesses over hoe de slavernij nu precies functioneerde, moeten we echter niet bij
De Kom zijn. Daarover zijn veel betere boeken geschreven. Door de tijd en door de
na hem verschenen publicaties is Wij slaven van Suriname als ‘geschiedenisboek’
achterhaald. Of dat ook geldt voor het emancipatorische aspect durf ik niet te zeggen.
Daarvoor ben ik te veel Nederlander. Zolang het boek herdrukt en verkocht wordt,
is het dat blijkbaar niet.
Michiel van Kempens (2003) typering van Wij slaven van Suriname lijkt mij nog
de beste. Van Kempen ziet De Kom in de eerste plaats als literator en dichter, dus
niet als geschiedschrijver. Voor hem is het boek
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een werk waarin de mens en zijn lot centraal staan, niet de politieke geschiedenis of
de economie, zelfs niet de slavernij:
De kracht van De Kom is geweest dat hij niet enkel de geschiedenis vanuit
antikoloniaal perspectief weergaf, maar dit deed met de kracht van de ware
essayist: beeldend, verhalend, emotionerend, persoonlijk (Van Kempen
2003: 600).
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Michiel van Kempen
Menschen zijn er nauwelijks om van deze schoonheid te genieten
Anton de Koms Ons bloed is rood als bron van literariteit
In leven en werk van Anton de Kom is er veel complexiteit en veel dat moeilijk te
duiden valt. De totstandkoming van Wij slaven van Suriname, de historiografische
plaats van het boek en het raadsel dat er 75 jaar na verschijning nog altijd geen
Engelse vertaling is uitgekomen, de exacte omstandigheden waaronder De Kom in
een concentratiekamp is omgekomen, de manier waarop met zijn geestelijke erfenis
is omgegaan, de jarenlange verdwijning van een groot deel van zijn manuscripten.
Over al die aspecten is al geschreven en zal men nog wel blijven schrijven. Maar er
is één aspect van zijn werk dat nog maar weinig aandacht heeft gekregen: het literaire
karakter ervan, dat wat men tegenwoordig ook de ‘literariteit’ noemt.
Het aantal publicaties over Anton de Kom is inmiddels aangegroeid tot een lange
lijst.1 En al zijn er heel veel marginale teksten in obscure blaadjes en op het internet
die al jaren dezelfde onjuistheden telkens maar weer blijven herhalen, er is ook een
aantal publicaties dat inhoudelijk substantieel genoemd kan worden. Sommige daarvan
wijzen op het bijzondere karakter van de tekst van Wij slaven van Suriname, bijna
altijd in waarderende zin. Maar er zijn slechts drie teksten die ingaan op het literaire
karakter van De Koms hoofdwerk.2 Het meest recentelijk en meest uitvoerig is dat
gedaan door de Weense neerlandica Liselotte Hammond, die enkele lezingen op
wetenschappelijke colloquia heeft gewijd aan de literariteit van Wij slaven van
Suriname. Momenteel werkt zij aan een comparatistisch literatuurwetenschappelijk
promotieonderzoek.
Hammond gaat uit van een inzicht dat de laatste jaren opgeld doet, namelijk dat
‘de literariteit van het boek niet als autonoom en tekstimmanent verschijnsel
bestudeerd moet worden, maar dat de klemtoon sterker

1

2

Kortheidshalve verwijs ik naar Meel 2009: 276-280, waar de voornaamste publicaties vermeld
staan. De titel van dit artikel is ontleend aan de epiloog van De Koms Wij slaven van Suriname
(De Kom 1934: 10).
Ik doel hier, behalve op de bespreking van E. du Perron (1955: 731-732), op Van Kempen
(2003: 599-605), Hammond 2009 en Van Kempen 2010. De literaire aard van De Koms
werk komt uiteraard ook naar voren op menige pagina van de biografie van Boots & Woortman
2009.
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moet komen te liggen op het functioneren van de tekst binnen bepaalde contexten’.
Dat betekent dat zij de literariteit van het boek afleest aan institutionele factoren, die
te onderscheiden zijn in de volgende drie: a) de receptie van het boek, b) de
functionaliteit van de tekst, en c) de Surinaams-culturele achtergrond van de tekst zie de bijdrage van Hammond elders in dit themanummer. Bij Hammond gaat het
niet om een afweging van het literaire belang van Wij slaven van Suriname tegenover
bijvoorbeeld de Max Havelaar, maar veeleer om de vraag vanuit welke opvatting
van literatuur wij De Koms boek op een adequate manier als literatuur kunnen
beschrijven. Hoe is De Kom omgegaan niet de ideologieën en literatuuropvattingen
van zijn tijd in functie van een nieuw doel: de losmaking van het kolonialisme?
De verdienste van Hammonds benadering is dat zij een duidelijk theoretisch
afgebakend en goed hanteerbaar concept van literariteit geeft. Nadeel van deze
benadering is dat je over het wezen van het literaire karakter van De Koms tekst
uiteindelijk niet zoveel te weten komt, omdat toch vooral gefocust wordt op de context
waarbinnen het boek opereert. Hammond maakt weliswaar enkele opmerkingen over
de vorm van de tekst (de invloed van de orale literatuur en genrevermenging), maar
die observaties waren al eerder door anderen gemaakt, zoals zij ook ruiterlijk aangeeft
in haar voetnoten. Je kunt dit vergelijken met een monteur die graag zou willen weten
hoe de motor van een auto functioneert en als informatie krijgt: op de snelweg mag
je maximaal 120 km per uur rijden, met een betrouwbare motor is het geen probleem
om een vakantiereis van 5000 km te maken, en in verschillende autotijdschriften
heeft deze motor enthousiaste kritieken gekregen. Voor de gemiddelde automobilist
is dat interessante informatie, maar de monteur die de motor uit elkaar wil halen, kan
er niets mee aanvangen.

Ons bloed is rood
Wat nu is de fascinatie die van de tekst uitgaat, behalve die van de inhoud? Welke
retorische registers trekt De Kom open en welke stijlmiddelen stonden hem ten
dienste? Hoe kon hij, anders dan andere voortreffelijke historici, een groot publiek
vinden? Ik zal op deze vragen een antwoord proberen te geven door op het schrijven
van De Kom licht te laten vallen aan de hand van een tekst die bijna niemand kent,
eenvoudigweg omdat hij nooit in druk is verschenen en tientallen jaren verdwenen
was: de roman Ons bloed is rood, een titel die De Kom had ontleend aan Magdeleine
Paz' werk Omdat ik zwart ben (hij refereert ook aan Paz' woorden op de eerste pagina's
van Wij slaven van Suriname).
De Kom schreef de tekst met inkt in vier schriften, de hele roman beslaat 315
handgeschreven pagina's. Soms gebruikt hij een rood potlood voor typografische
aanduidingen. Het manuscript telt zeventien
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Romeins genummerde hoofdstukken met titels; aanvankelijk zijn de hoofdstukken
tamelijk kort, maar gaandeweg worden ze steeds langer. Zo telt het slothoofdstuk
maar liefst 55 pagina's. De Kom schreef zijn tekst op de rechterpagina's en benutte
de linkerpagina's voor aanvullingen, correcties en de vertaling van fragmenten en
uitdrukkingen in het Sranantongo. Met enkele afwijkingen hanteert De Kom
overwegend de spelling-Marchant, wat opmerkelijk mag heten aangezien die spelling
- die belangrijke vereenvoudigingen ten opzichte van de spelling-De Vries & Te
Winkel inhield - pas in 1934 werd afgekondigd, terwijl De Kom aan het begin van
dat jaar al bezig was zijn roman te schrijven.3 Voor het Sranan bestond geen officiële
spelling, dus De Kom creëerde voor die taal zijn eigen, sterk fonetische spelling.

De vier schriftjes waarin De Kom zijn roman Ons bloed is rood optekende

Voor eind 1934 heeft De Kom zijn roman Ons bloed is rood voltooid (Boots &
Woortman 2009: 215). Hij brengt het manuscript echter niet direct naar zijn uitgever,
maar begint te schrijven aan een filmscenario dat hij in 1938 zal voltooien, terwijl
hij intussen ook werkt aan een reeks Anansitori's en aan Om een hap rijst, een
vertelling over de strijd van Marrons en Hindostanen tegen de plantagehouders. Wat
kan de vorm

3

Boots & Woortman (2009: 195) merken op dat De Kom al in januari 1934 schrijft aan Ons
bloed is rood. Met manuscript zelf bevat geen enkele datering.
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van de roman Ons bloed is rood ons bijbrengen in relatie tot de vorm van Wij slaven
van Suriname? Laten we voor een antwoord op deze vraag focussen op het verband
tussen vorm en inhoud. Wat zegt die vorm ons over De Kom als literator? Wat voor
poëtica of discoursstrategie representeert die vorm?

De eerste pagina van het handschrift van Ons bloed is rood
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Historische setting
De grote lijn van het verhaal is deze: de slaaf Kwakoe ontvlucht de plantage van de
wrede meester Van Brusse en zijn extreem gewelddadige opzichter. Hij bereidt in
het binnenland een opstand voor en wordt daarbij geholpen door de Indianen,
overgelopen kleurlingen uit het Korps Jagers (letterlijk zo door hem genoemd), en
andere weggelopen slaven van plantages en uit de stad.
Uiteraard zegt zo'n synopsis in twee zinnen weinig. Ik zal daarom hier het verhaal
meer in detail vertellen, waarbij ik telkens commentaar geef bij bepaalde aspecten
die te maken hebben met de literariteit van de tekst.
Het eerste hoofdstuk introduceert de extreem hardvochtige planter Van Brusse en
zijn vrouw, die worden gesteld tegenover de welwillende planter Klaas, die Van
Brusse komt vragen om slaven die hem kunnen helpen bij het binnenhalen van de
oogst. De opening van het boek kan de lezer op het verkeerde been zetten: het is een
beschrijving van het plantagegebied uit vermoedelijk De Koms eigen tijd: er is sprake
van ‘Britsch-Indiërs, Indonesiërs en Surinamers’ die ‘bananen, maniok en rijst’
verbouwen (p. 2). Zonder overgang wordt dan teruggesprongen naar de slaventijd.
Die tijd had de lezer vermoedelijk in gedachten toen hij op de allereerste pagina naast
de titel en de schrijversnaam - Ons bloed is rood door Adekom - een
onderwerpsaanduiding zag in blokletters: ‘Het leven van onze helden Bonni Baron
en Joli Coeur’. Het lijkt aannemelijk dat deze aanduiding later is aangebracht.
Misleidend is zij wel, want de drie genoemde Marron-verzetshelden spelen in het
verhaal geen rol. De centrale figuur van de roman is Kwakoe, een mythische held
die historisch niet bestaan heeft (Van Kempen 2006).
De historische setting van Ons bloed is rood ontleent allerlei elementen aan de
koloniale geschiedenis van Suriname, maar de datering van het verhaal plaatst ons
voor problemen. We weten dat de aanvallen van Marrons op plantages voornamelijk
plaatsvonden in de achttiende eeuw, tot het moment dat de zogeheten
pacificatieverdragen in werking traden, in 1760, 1762 en 1767 (cf. Hoogbergen
1985). De Boni-oorlogen duurden tot 1793 en daarna is er nog de opstand van het
Korps Zwarte Jagers geweest in 1805. Ergens rond dit jaartal moet het verhaal zich
afspelen, want in de tekst is sprake van de vrije negerstaat Haïti, die in 1804 werd
uitgeroepen (de enige plaats in het oeuvre van De Kom waar hij refereert aan het
land waar hij een tijd verbleef voordat hij zich in Nederland vestigde!). We blijven
dan wel zitten met enkele anachronismen. Zo last De Kom op pagina 256 opeens
enkele telegrammen in, terwijl het gebruik daarvan zelfs tot ver na het midden van
de negentiende eeuw in een experimentele fase verkeerde.
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Kwakoe
Kwakoe wordt in het tweede hoofdstuk geïntroduceerd, samen met zijn geliefde
Amiemba. Als deze hard wordt aangepakt door de opzichter, vliegt Kwakoe hem
aan en hij zou hem gewurgd hebben, als niet de planter Klaas tussenbeide was
gekomen. Kwakoe is dan ook allesbehalve een samboneger. Hij is trots, edelmoedig,
wijs, intelligent en kan het juk van de slavernij niet verdragen. Hoofdstuk III, ‘De
vergadering’, vertelt over hoe hij de andere slaven oproept om hun meester te verlaten.
Een probleem als het gaat om de uitbeelding van de verschillende karakters is echter
dat die bijna nooit uitgroeien tot werkelijke round characters, psychologisch
invoelbare types die zich net als ieder mens bewegen tussen grootsheid en
vertwijfeling. Kwakoe heeft nooit een ‘off-day’. De Kom lijkt elk misverstand vanaf
de eerste pennenstreken te willen vermijden: elk karakter wordt direct zwart of wit
neergezet. Nemen we als voorbeeld de opzichterfiguur, die zo wordt geïntroduceerd:
De met zorg gekleede blanke opzichter van Klaas die achteraan liep, sloot
de bende van twintig man. Zijn heldere linnen pak schreeuwde erg tegen
de lorren van de negers. Zijn fonkelnieuwe laarzen, kraakten van pret (p.
15).
We weten uit de relazen van negentiende-eeuwse blankofficieren als W.E.H. Winkels
en E.J. Bartelink dat opzichters bepaald niet het leven leidden van een rijk, flanerend
stadssinjeurtje. Maar een genuanceerd beeld van een blankofficier past niet in de
vertelstrategie van De Kom.
In wezen gaat dit gebrek aan nuancering in de karakteruitbeelding in tegen wat de
titel van de roman Ons bloed is rood zo nadrukkelijk wil uitdragen: als motief keert
die titel op tal van plaatsen terug (pp. 36, 70, 214 enzovoort), telkens als bevestiging
van de gelijkwaardigheid van meesters en totslaafgemaakten, van alle mensen tout
court: iedereen heeft rood bloed. Deze boodschap van de gelijkheid van allen wordt
niet geschraagd door een evenwichtig-menselijke karakteruitbeelding van de
protagonisten.
We komen aan de hoofdstukken IV tot en met VI, waarin eerst verhaald wordt
hoe Kwakoe omwille van zijn trotse blik door planter Van Brusse verschrikkelijk
afgeranseld wordt. Vervolgens vertelt Kwakoe aan Amiemba zijn levensverhaal.
Toen hij twaalf was, werd zijn huilende zusje tijdens een boottocht door zijn meesteres
verdronken - uiteraard verweeft De Kom hier het bekende verhaal over de wrede
Susanna du Plessis in zijn roman.4 Zonder dat haar naam genoemd wordt, komt zij

4

Hilde Neus-van der Putten (2003) heeft omstandig aangetoond dat er overigens mogelijk
een persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden, en dat aan Susanna du Plessis een wreedheid
is toegeschreven die zij niet zelf heeft begaan.
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tegen het einde van het boek (pp. 279-281) nogmaals ter sprake, wanneer gerefereerd
wordt aan de ‘Koepelkerk’ op het ‘Galgenplein’ waar haar grafsteen te vinden is met
de tekst ‘Eindelijk ben ik tot rust gekomen’ - uiteraard een ondubbelzinnige verwijzing
naar de Hervormde Kerk op het kerkplein, waar de grafsteen van Susanna du Plessis
ligt.
Kwakoes vader vlucht en wordt neergeschoten door zijn achtervolgers. Nu, zoveel
jaren later, beraamt Kwakoe zijn eigen vlucht, en dat doet hij met woorden die hij
tot Amiemba richt, en die een variant zijn op De Koms gedicht ‘Vaarwel, Akoeba,
vaarwel!’ (pp. 57-58).
Er zijn overigens nog meer ingelaste teksten in het verhaal, zoals een Anansitori
over Tijger en Sagowentji (saguwenke, het zijdeaapje) (pp. 105-107) en enkele
liederen (een Nederlands liedje over de kolibri op pagina 127 en een slaapliedje uit
de slaventijd in het Sranan op pagina 243).

Anachronismen
De hoofdstukken VII tot en met X verhalen over Kwakoes vlucht van de plantage,
opgejaagd door bloedhonden, terwijl Amiemba wordt opgesloten. Kwakoe geraakt
bij de Marrons en ontdekt daar Amiemba's broer, Bakoeba. Bij verschillende
schermutselingen worden de koloniale troepen in de pan gehakt.
Het is interessant om te zien welke benamingen De Kom hanteert voor de
verschillende groepen. De Indianen worden ‘de nomaden’ of ‘de inboorlingen’5
genoemd, een enkele keer ‘de Carib’. De Marrons worden aangeduid als ‘Djoeka's’,
maar opmerkelijker zijn omschrijvingen als ‘de maatschappelijk uitgestotenen’ (p.
67), of ook wel de ‘revolutionairen’ (p. 95) of ‘gewapende opstandelingen’ (p. 111).
De kolonialen worden spaarzaam aangeduid met ‘de blanken’, veel frequenter met
de voor de jaren dertig bepaald niet gangbare aanduiding ‘de witten’ (een
nadrukkelijke vorm van het principe van de omkering, waarop ik nog terugkom).
Een gevangen gemaakte koloniale soldaat wordt ‘een proletariër als betaalde soldenier’
(p. 117).
Er zijn tal van plaatsen in de tekst waar De Kom zich een plichtsgetrouw aanhanger
van de marxistische denkwereld van het tijdschrift Links Richten betoont. Van de
slaven op een plantage heet het: ‘Deze gekleurde mannen en vrouwen voelden het
klassebewustzijn’ (p. 23). En blijkbaar heeft Kwakoe zelve ook een training gehad
als apparatsjik in het bolsjewistische Rusland: ‘Kameraden’, zo spreekt hij zijn
mannen toe, ‘ik beschouw de ontwikkelingsgang van beteekenis’ (p. 83). Uiteraard
maken deze anachronistische uitdrukkingen de overtuigingskracht van de vertelling
niet groter. Maar dan moeten wij ons de vraag stellen of De

5

Alleen de koloniale soldaat Stien gebruikt de aanduiding ‘inboorlingen’ als hij het over
Marrons heeft (p. 164).
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Kom hier niet een bewuste vertelstrategie hanteerde en juist de opvoeder de overhand
nam. Dan moeten we ons afvragen of hij erop aanstuurde dat de lezer niet door een
spannend historisch verhaal zou worden meegesleept, maar juist op zekere momenten
ruw uit de verhaalwerkelijkheid zou worden getrokken, precies zoals Bertolt Brecht
dat deed in zijn theater met datgene wat we nu kennen als het Verfremdungseffekt.
Als dat inderdaad De Koms intentie is geweest, dan is hij daarin geslaagd. Er zijn
plaatsen in het verhaal waarin hij zeer nadrukkelijk parallellen trekt tussen de
historische werkelijkheid en zijn eigen tijd. Zo duidt hij de plaats van de tatoeages
van Marrons aan als ‘Precies ter hoogte, waar je tegenwoordig de koepokinenting
ontvangt’ (p. 85). Op een ander moment vergelijkt hij een mechanisch reagerende
soldaat met een mens die terechtkomt in het ineenstortende mechanisme van de
kapitalistische crisis van 1929 (p. 113).
De vraag is gewettigd of op bepaalde plaatsen niet gewoon sprake is van een
onhandig hanteren van het vertelperspectief. Als in hoofdstuk IV een passage gaat
over de ruwe planter Van Brusse, staat er opeens: ‘Van Brusse dacht aan de
veroordeeling die de arme slaaf reeds te beurt zou vallen’ (p. 35). De
waarschijnlijkheid dat Van Brusse zelf zou denken in termen als ‘de arme slaaf’ is
volstrekt nihil. Het komt ook wel enigszins potsierlijk over dat in een passage waarin
Amiemba padiekorrels uit de paardenmest zeeft, opeens staat: ‘De musschen uit de
Sportlaan in Den Haag deden het niet beter’ (p. 298).

Omkeringsprincipe
De omkering is een structurerend principe van de gehele vertelling. Men moet zich
voorstellen dat ten tijde van het schrijven van Ons bloed is rood - afgezien van een
aantal vroeger verschenen abolitionistische geschriften zoals die van Wolbers en van
Hoëvell - nog een sterke consensus bestond over hoe de verhoudingen werden
geschilderd in fictionele literatuur.6 De Kom wilde daartegen stelling nemen en keerde
de verhoudingen radicaal om. Een aantal voorbeelden:
- er is sprake van een bloedbroederlijke band tussen Marrons en Indianen; beide
groepen nemen gelijkelijk deel aan de strijd tegen de koloniale macht;
- de beschrijvingen van Marrons en Indianen zijn niet vol van de afschuw (of op
zijn gunstigst: de verbazing) die in veel koloniale reisverhalen wordt geuit, maar
deze mensen worden afgebeeld als edel, slank, welgevormd, fysiek harmonisch;
De Kom past ook zijn beeldspraak aan en spreekt bijvoorbeeld over ‘zijn
balatakleurig gelaat’ (p. 252);
- in aansluiting hierop worden de dansen van Marrons niet als

6

Zie Van Kempen 1999, 2002 en 2005. Standaardwerk hierover is Paasman 1984.
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woest en onbeschaafd voorgesteld, maar zo beschreven: ‘Bij iedere slag
bewoogen de bevalligen in hun dans. In de ooren van een modern mensch geen
verschil. Slechts deze kultuurmenschen waren zoo fijngevoelig’ (pp. 111-112);
- de rollen worden dus omgekeerd: ‘We zullen niet zeggers dat ze [de Marrons]
nooit vochten met een ongevaarlijke vermetelheid. Een onmenschelijke ordinaire
bende was het echter nooit. Meestal waren het de witte heerschers die uiting
gaven aan hun laaghartige instinkten’ (p. 131);
- ook in de naamgeving vinden we tal van betekenisvolle omkeringen. Kwakoes
zoon heet Innob (omkering van Bonni). Een legendarische Indianenleider heet
Marba (omkering van Abram). Andere verzetsleiders worden aangeduid met
de namen Norab (Baron) en Rueoc Ilof (Joli Coeur);
- op een vergadering van de koloniale Hoven wordt een brief voorgelezen van
opstandelingenleider Kwakoe (p. 248). Uiteraard geeft De Kom hiermee een
statement af: een Marron kon wel degelijk schrijven! Van dezelfde orde is een
opmerking over de kruidengeneeskunst als ‘In ieder geval deze mensen hadden
een zeer belangrijke wetenschappelijke ontwikkeling’ (p. 266).

Eenvormig
We hervatten onze verhaallijn bij hoofdstuk XI, dat verhaalt over de geboorte van
het kind van Kwakoe en Amiemba op de plantage van Van Brusse. Vervolgens
verplaatst de scène zich weer naar het binnenland, waar het Indianenopperhoofd
Sieparie vertelt over de geschiedenis van zijn volk en hoe het verjaagd werd van de
vruchtbaarste gronden. In feite zijn alle hoofdstukken die dan volgen één lange
aaneenschakeling van voorbereidingen tot aanvallen op de koloniale wereld.
Interessant daarbinnen is dat ook de favoriete huisslaaf van een planter genaamd Van
Leeuwen een muiterij leidt, bezit neemt van een voor de kust gelegen schoener,
waarmee de opstandelingen na tien dagen en nachten zeilen aankomen in een land
van de negers (Haïti). Zij keren met versterkingen terug om de algehele opstand
kracht bij te zetten.
Het is moeilijk vol te houden dat Ons bloed is rood de lezer met strakke hand door
een verhaal over een slavenopstand leidt. Daarvoor zitten er te veel passages in die
op elkaar lijken. Zoveel mishandelingen worden beschreven en zoveel
gevechtshandelingen op eenvormige wijze verteld dat men zich gaandeweg begint
af te vragen op welk punt van de strijd we nu eigenlijk zijn aanbeland. Opmerkelijk
mag wel het einde van het verhaal heten. De koloniale samenleving davert onder de
overweldigende aanval van de Marron- en Indiaanse troepen. Wanneer de overheid
daarop met een vredesvoorstel komt, wordt dat door de meeste opstan-
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delingen geaccepteerd, maar niet door Kwakoe. De boodschap mag duidelijk zijn:
zolang het slavernijsysteem bestaat, kan er van een schikking geen sprake zijn. Maar
de schaduwkant is natuurlijk dat het verhaal uiteindelijk toch uitdraait op onderlinge
verdeeldheid van opstandelingen die daarvóór altijd zo voorbeeldig gezamenlijk
optrokken.

Tussen realisme en impressionisme
Nog enkele vaststellingen over de literaire vorm van deze roman. Allereerst is het
opvallend dat De Kom in het voorlaatste hoofdstuk van dit relatief
traditioneel-realistisch vertelde verhaal op de proppen komt met een hyperrealistisch
element: daar last hij opeens een journalistieke kroniek van de gebeurtenissen in,
gevolgd door de tekst van zogenaamde officiële rapporten over de slavenopstand.
Nog opmerkelijker is dat in deze rapporten - die toch suggereren dat zij door koloniale
overheden zijn opgesteld - geen onvertogen woord over de opstandelingen valt.
Verder lijkt Ons bloed is rood voor De Kom wel een oefening geweest te zijn in
het schrijven van korte zinnen (p. 92):
Het leger ging door de bestaande wegen. De weg werd versch opengekapt.
Links en rechts vielen de takken. De scherpe ouroe's7 wondde[n]
onbarmhartig. Het dicht getakte Bosch opende zich. Men zette vermoeid
de moeilijke tocht voort. Voor hen lag nu een brede rivier. Een machtig
iets om te zien.
Enzovoort. Dat het ook daadwerkelijk om een oefening ging, bewijst wel het feit dat
er in de vier schriften papiersnippers voorkwamen met de woorden ‘kortere zinnen’,
een consigne dat De Kom ongetwijfeld zal zijn ingefluisterd door zijn makkers die
zich schrijvend inzetten voor het arbeidersparadijs, onder wie Jef Last.
Met een reeks korte beschrijvende zinnen begint standaard elk nieuw hoofdstuk.
Zie maar eens de aanvang van hoofdstuk XV ‘Een goede reis’:
De morgen droomluisterde naar de klanken der vogeltjes. De zon steeg
als een reuzenlichtgeest vanuit de zee. Ze bescheen de koppen der boomen,
daarna de lenden die met groene afgerolde serpentines omhangen was.
Over het waterrijk tintelde een rijkelijke metaalgloed. Deze milde schijn
besproeide het fraaie oeverland, terwijl blanke confetti er overheen
geworpen werd. Een beeld van overweldigende schoonheid. Langs de kust
leek een breed groene lint te zijn gespannen. Violet boven diamant
vanonder opgedrukt. Ongestoord breidde de goudstroom over de geheele
zone (p. 216).

7

Op de linkerpagina staat als verklaring van dit Sranan woord (owru in moderne
spelling): soort klewang.
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De opening van hoofdstuk XV ‘Een goede reis’

Vanuit de communistische stijlleer geredeneerd haalt De Kom in deze passage
geen voldoende. Het is juist op deze pagina's dat hij toont dat het
laatimpressionistische proza van het begin van de twintigste eeuw (Aletrino, Jacobus
van Looy, Lodewijk van Deyssel) hem niet ontgaan
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is - overigens mogelijk via de ‘omweg’ van het door hem bewonderde prozadebuut
Zuid-Zuid-West van zijn landgenoot Albert Helman, dat in 1926 was verschenen.
Nu, als er stilistisch ergens een verbinding bestaat tussen Ons bloed is rood en Wij
slaven van Suriname, dan is het wel in die wil tot impressionistische
landschapsschildering, die ook de openingsbladzijden van zijn eerste boek voor veel
lezers zo onvergetelijk heeft gemaakt.

Mythisch-historische roman
Een van de belangrijkste punten van controverse over Anton de Kom is altijd geweest
in welke mate er is ingegrepen in de tekst van Wij slaven van Suriname. Met name
de dikdoener Jef Last heeft velen al vroeg zand in de ogen gestrooid door een gedeeld
auteurschap voor zichzelf op te eisen. Zo komt op de website van Last nog altijd Wij
slaven van Suriname voor in Lasts lijst van werken, zij het dan met de recente
toevoeging: ‘Last mede-auteur of slechts samensteller?’8 Het handschrift van het
boek is verdwenen, maar sinds de biografie van Alice Boots en Rob Woortman staat
het onomstotelijk vast dat De Koms uitgever Gilles Pieter de Neve in samenspraak
met de auteur in belangrijke mate de tekst heeft geredigeerd. Kan aan die
vaststellingen op grond van de literariteit van Ons bloed is rood nog wat worden
toegevoegd?
Ons bloed is rood kan men een historische roman noemen, zij het dan in de weinig
beoefende variant van de mythisch-historische roman. De hoofdpersoon, slavenleider
Kwakoe, is immers geen historische maar een mythische leidersfiguur. Zo zijn ook
de andere verhaalfiguren creaties van De Koms verbeelding, waarbij hij nu eens
duidelijke dan weer eens onduidelijke situaties uit de historische empirie voor ogen
gehad moet hebben. De geografische situering is evenzeer fictioneel, geen van de
genoemde namen van plantages en streken heeft ooit in het echt bestaan.9 Wel kan
men veronderstellen dat de belangrijkste as van gebeurtenissen ongeveer de lijn
Paramaribo-Marowijnegebied aanhoudt. Zoals al aangegeven, is ook de historische
datering van het verhaal niet exact, al lijkt De Kom de situatie van rond 1805 in
gedachten gehad te hebben. Al met al kan men het beste spreken van een
mythisch-historische roman.
Het is heel goed mogelijk dat Ons bloed is rood naar de vorm is opgezet als een
experiment om te komen tot een vorm van sociaaldemocratische massalectuur, dat
De Kom dus trachtte een echte volksschrijver te worden. Volgens Boots en Woortman
(2009: 230-231) zou hij zich voor de eenvoudige vertelwijze hebben laten inspireren
door driestuiversromannetjes als Rio Rita van Harry Sinclair Drago. Veel van de
‘fouten’ die

8
9

Zie http://www.jeflast.nl/bibliografie_pub.html#1essays.
Wel zitten de namen vaak dicht tegen echte historische namen aan: plantage Bleyenhoek
(274) heeft nooit bestaan, wel Bleijendal (Van der Aa 1993: 61), geen Willemsoord (p. 284)
maar wel Willemshoop (Van der Aa 1993: 141).
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De Kom maakt tegen de wetten van het schrijven van een overtuigende roman kunnen
zo op het conto geschreven worden van een strategie die erop was gericht glashelder
te zijn voor een niet-literair onderlegd publiek. Daaruit kunnen we de schematisering
van de karakters verklaren, het doorbreken van de verhaalfictionaliteit, de
anachronismen, de korte zinnen. Maar daaruit kan niet verklaard worden dat het boek
in wezen allerberoerdst is geschreven, dat het krioelt van de taalfouten en dat een
elementaire eigenschap van elke langere tekst - de spanningsopbouw - zowat geheel
afwezig is. Stilistisch is het boek eigenlijk alleen interessant wanneer de romanticus
De Kom de taalpolitieke consignes vergeet en zich overgeeft aan een onvervalste
natuurlyriek, die hem mogelijk door zijn heimwee werd ingegeven.
Uiteraard kunnen deze kritische opmerkingen over De Koms schrijfvaardigheid
geïnterpreteerd worden als circumstantial evidence dat het oorspronkelijke, verdwenen
handschrift van Wij slaven van Suriname naar de vorm ook wel zeer veel te wensen
zal hebben overgelaten. De indruk die Ons bloed is rood gemaakt heeft op de
studenten die in de jaren zestig de vier schriften in handen kregen, schijnt in ieder
geval van dien aard geweest te zijn dat zij meenden dat openbaarmaking van het
geschrift het blazoen van de schrijver van Wij slaven van Suriname kon bekladden.
De schriften verdwenen. Dat is natuurlijk een onvergeeflijke inschattingsfout geweest:
gedurende vier decennia werd ons het zicht ontnomen op de artistieke Werdegang
van een schrijvende zoon van Suriname.
Waar De Kom zijn grote voorbeeld zocht, blijkt genoegzaam uit de verspreid in
Wij slaven van Suriname voorkomende citaten uit Albert Helmans Zuid-Zuid-West.
Het is in retrospectief uiterst verwonderlijk dat de renaissancistische duizendpoot
Helman, die zoveel over de geschiedenis van allerlei landen heeft geschreven, zelf
geen eigen boek in de trant van Wij slaven van Suriname publiceerde in de jaren
twintig en dertig. Dat hij nooit met de gedachte gespeeld heeft, lijkt onwaarschijnlijk.
Hij zou er na de verschijning van De Koms geruchtmakende boek nog bijna een
halve eeuw mee wachten, en kwam toen met De foltering van Eldorado; Een
ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's (1983). Het is vijf keer zo omvangrijk
als De Koms boek, heeft ook een vijf keer groter geografisch bereik, is tien keer zo
goed gedocumenteerd en honderd keer beter geschreven. Maar toch kreeg Helmans
geschiedschrijving nog niet een fractie van de aandacht die het boek van De Kom
uit 1934 ten deel is gevallen- althans lang na het verscheiden van De Kom. Helman
was ontegenzeggelijk de betere schrijver, maar De Kom de succesvollere publicist.
Hoe dat zo is gekomen, is een vraag die bij een andere gelegenheid nog eens
beantwoord kan worden.
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Liselotte Hammond
Wie zegt dat Anton de Koms Wij slaven van Suriname (geen)
literatuur is?
Een contextuele benadering
Anton de Koms Wij slaven van Suriname (1934) is in velerlei opzichten een belangrijk
en opmerkelijk boek. Het was de eerste antikoloniale tekst over Suriname die door
een gekoloniseerde werd geschreven en vanuit dat perspectief inging op de
uitwerkingen van de slavernij en economische uitbuiting. Het boek is daarmee ook
een belangrijke historische bron. De Kom verbond zijn studie van het Surinaamse
verleden met beeldende beschrijvingen en expliciet kritisch commentaar. Over de
grenzen van het Nederlandse taalgebied heen kijkend is Wij slaven van Suriname
wel vergeleken met ‘twee andere Caraïbische herschrijvingen’ (Van Kempen 2003:
600; Meel 2009: 266-272) van het koloniale verleden: The Black Jacobins van C.L.R.
James en Capitalism and slavery van Eric Williams - beide vier jaar later verschenen.
Hoewel historici inmiddels de feitelijke informatie die Wij slaven van Suriname
biedt als achterhaald beschouwen (Oostindie 2004: 499), is het boek tot op heden
blijven inspireren. Het is vele malen herdrukt, zowel clandestien als officieel, en
vooral rond het onafhankelijk worden van Suriname leefde de belangstelling voor
De Kom en zijn boek op binnen de Surinaamse nationalistische beweging. Gert
Oostindie (2004: 495) vermeldt dat er ‘vandaag de dag [...] geen tentoonstelling over
de slavernij in de Nederlandse koloniën geopend [wordt] of Wij slaven staat er
prominent geëxposeerd’. Anton de Kom en Wij slaven van Suriname blijven ijkpunten
in de beschouwing van het Surinaamse slavernijverleden, het kolonialisme en het
verzet ertegen.
De vraag bij welk genre het boek eigenlijk hoort, is echter nog altijd niet
beantwoord. Is het een geschiedkundig boek, een essay, een reisverslag, een
landenbeschrijving, een pamflet, of fictioneel proza? Voor al deze genres zijn in Wij
slaven van Suriname wel tekstpassages te vinden, die een indeling in de betreffende
categorie rechtvaardigen (Hammond 2009: 125 e.v.). Het antwoord op de vraag of
het boek ook literatuur genoemd kan worden, hangt af van wat men onder literatuur
verstaat. Door de jaren heen zijn er in de omgang met Wij slaven van Suriname
verschillende criteria (geweest) die het al dan niet rechtvaardigen om bij deze tekst
van literatuur te spreken. Voor velen is de stijl van De Kom daarbij doorslaggevend.
Om deze reden vroeg bijvoorbeeld Michiel van
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Kempen zich in zijn monumentale Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur
(2003) af of De Kom zijn boek inderdaad als literatuur bedoeld zou kunnen hebben.
De breed vertellende passages daarin doen vermoeden dat De Kom zich heel bewust
is geweest van de functionaliteit van de stijl, die de boodschap met alle mogelijke
kracht naar voren moest zien te brengen (Van Kempen 2003: 601). Op De Koms stijl
slaan ook bijvoorbeeld de etiketten ‘verhalend’, ‘emotionerend’, ‘meeslepend’ en
‘bloemrijk’, waarmee het boek eveneens herhaaldelijk is gekarakteriseerd (Van
Kempen 2003: 600-602; Oostindie 2004: 498).
Stijl is echter geen absoluut criterium voor literariteit. Zo rekende Eduard du
Perron, die enthousiast was over De Koms welbespraaktheid en Wij slaven van
Suriname zelfs in literaire circuits probeerde te promoten, dit werk niet tot de literatuur
(hierover later meer). Anderen stellen een literaire traditie als criterium voor literariteit
voorop. Oostindie (2004: 498), bijvoorbeeld, heeft beklemtoond, toen hij Van
Kempens vraag om aandacht voor de literaire dimensie van het boek herhaalde, dat
‘De Kom zelf [zich uitdrukkelijk] [...] plaatste in de lijn van Multatuli en Helman’.
Het voorbeeld van Du Perron en de kring van literatuurcritici met wie hij bekend
was, toont echter dat de manier waarop De Kom zich een plek toedacht in de literaire
traditie niet door iedereen geaccepteerd werd. Geen van de literaire critici die Du
Perron erom verzocht, zou een recensie over het boek schrijven - ook hierover later
meer.
In overeenstemming met de literatuurwetenschappelijke ontwikkelingen van de
laatste decennia ga ik in deze bijdrage ervan uit dat de literariteit van een boek niet
als een autonoom en tekstimmanent verschijnsel bestudeerd moet worden, maar dat
de nadruk sterker moet komen te liggen op het functioneren van de tekst binnen
bepaalde contexten (Goedegebuure & Heynders 1996: 15). Wat een tekst tot literatuur
maakt, is in deze opvatting dus niet een inherente eigenschap, zoals stijlmiddelen of
beschrijvingen van handelingen en van personages, maar een karakteristiek die van
buitenaf toegekend wordt. Als er mensen zijn die het boek vanwege bepaalde
eigenschappen als literatuur willen lezen en er zijn er genoeg die het in een literaire
context promoten - bijvoorbeeld door recensies of activiteiten van de uitgever, die
de auteur als een literaire schrijver aanprijst - dan is er sprake van literatuur.
Wat Wij slaven van Suriname betreft: er is geen consensus over de vraag of dit
boek literaire aandacht verdient. Hoe komt dat? In dit artikel probeer ik deze vraag
te verhelderen door twee contextuele vragen te stellen. Ten eerste: in hoeverre is de
positionering van Wij slaven van Suriname in het literaire veld afhankelijk van
(literatuur)historische, ideologische en institutionele omstandigheden? In dit verband
is het belangrijk vast te stellen dat De Kom zich in twee verschillende culturele
contexten bewoog, namelijk de koloniaal-Surinaamse en de Nederlandse
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of Europese. Ten tweede: in hoeverre zouden de (hoofdzakelijk Europese)
moeilijkheden bij de positionering van Wij slaven van Suriname te wijten kunnen
zijn aan deze gemengde culturele achtergrond?
In het vervolg van deze bijdrage zal naar antwoorden op deze vragen worden
gezocht door in te gaan op de literatuuropvattingen die in de jaren dertig in Nederland
en in Suriname in zwang waren. Literariteit wordt hierbij opgevat als een
karakterisering die onderhevig is aan steeds veranderende conventies, zodat de
toeschrijving van literaire kenmerken niet vrij is van de waardeoordelen en belangen
van degenen die deze toekennen. In het slotwoord zal een voorstel worden gedaan
voor het bestuderen van Wij slaven van Suriname als een vorm van literatuur in een
postkoloniale context. Daarbij zal nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden
met onze eigen waardeoordelen en belangen.

Wij slaven van Suriname in de jaren dertig: Nederland
Zoals in literatuurgeschiedenissen valt na te lezen, verminderde in de literaire wereld
van de jaren dertig de belangstelling voor modernistische vormexperimenten ten
gunste van een grotere maatschappelijke betrokkenheid en een zichtbaarder politiek
engagement. Het was een tijd waarin de verzuiling, die zich al aan het begin van de
eeuw manifesteerde, definitief vorm kreeg. Schrijvers groepeerden zich, ‘parallel
met de traditionele politieke partijvorming en met de organisatie van de pers en [...]
de radio vooral [...] naar levensbeschouwelijke, religieuze en politieke inzichten’
(Ross 1986: 211). Ook Anton de Kom, die in 1920 van Suriname naar Nederland
was gekomen, nam als redenaar en schrijver actief deel aan het maatschappelijk
leven. Zijn politieke oriëntatie was duidelijk links. Hij zette zich onder meer in voor
de Internationale Rode Hulp en de Liga tegen Imperialisme en Koloniale
Onderdrukking, en hij schreef voor De Communistische Gids, De Tribune en Links
Richten (Van Kempen 2003: 599). In dit laatste tijdschrift, dat zich ten doel stelde
‘op het artistieke front de revolutionaire klassenstrijd [te] voeren’ (Anoniem 1932:
31), verscheen in mei 1933 onder de titel ‘Onze helden’ een voorpublicatie uit Wij
slaven van Suriname.
De manier waarop dit boek na zijn verschijning in 1934 ontvangen werd, laat zich
reconstrueren aan de hand van institutionele factoren en schriftelijk vastgelegde
opmerkingen van tijdgenoten. Verder is het mogelijk de karakteristieken van de tekst
te vergelijken met algemene beschrijvingen van literatuuropvattingen uit die tijd,
zoals vastgelegd in de literatuurgeschiedenissen. Wat op het institutionele vlak dan
het meeste opvalt, is dat Wij slaven van Suriname buiten de linkse pers en buiten de
burgerlijk-liberale groep rond Forum en Het Vaderland min of meer onopgemerkt
bleef. Over de vraag in hoeverre dit met opzet gebeurde, valt te speculeren. Van
Kempen (2003: 601) gaat in ieder geval ervan uit dat het boek ‘doodgezwegen’ werd.
In november 1934 schreef Eduard du
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Perron in een brief aan Menno ter Braak dat het boek ‘zoo tegengewerkt wordt’ (Ter
Braak & Du Perron 1965: 78; Du Perron 1979: 173). Dat het om een publicatie met
een duidelijk antikolonialistische boodschap ging in een tijd dat het Nederlandse
kolonialisme buiten het linkse circuit nauwelijks in twijfel werd getrokken, maakt
het eveneens aannemelijk dat de toonaangevende media met opzet niet over het boek
repten.1
Het meest expliciet sprak Eduard du Perron zich uit over Wij slaven van Suriname.
Bij hem wordt ook het meest zichtbaar hoe moeilijk het was om het boek bij een
bepaald genre in te delen. Vaststaat dat Du Perron veel sympathie voor het werk had,
al kwam De Kom uit de communistische hoek, waartoe Du Perron zichzelf duidelijk
niet rekende (Ter Braak & Du Perron 1965: 16). De hoofdreden voor zijn genegenheid
was dat De Kom Suriname en de geschiedenis van dat land ‘van negerzijde’ beschreef
en zo het ‘historische evenwicht’ herstelde (Du Perron 1965: 222-223).
Herhaaldelijk zette Du Perron zich in voor een bespreking van het boek in de pers.
Opmerkelijk is dat hij zich daarbij - misschien vanwege zijn eigen, literair
georiënteerde kennissen- en werkkring - vooral richtte op recensenten die zelf
literatoren waren. Hij vroeg Menno ter Braak om een bespreking in Het Vaderland
en nog eens Ter Braak of Cola Debrot voor een recensie in Forum, Jan Greshoff
voor een bespreking in Groot-Nederland en via Jacques Gans pleitte hij voor een
bespreking door W.A. Kramers in Den Gulden Winckel (Oostindie 1986: 73-75).
Geen van hen zou het boek echter recenseren. Menno ter Braaks antwoord op Du
Perrons verzoek is in dit opzicht opmerkelijk. Op 6 juni 1934 schreef hij: ‘Aan de
Kom zal ik in Het Vad.[erland] niet kunnen raken. Hoort bij de politiek, wordt
ongetwijfeld door een red. binnenland afgedaan. Ik ben ‘voor de litteratuur’ (Ter
Braak & Du Perron 1964: 424).2 Kon Ter Braak het niet bespreken omdat hij niet bij
de juiste deelredactie van de krant zat? Achtte de redactie een recensie ontoelaatbaar
vanwege De Koms ideologische oriëntatie? Vond Ter Braak dat het boek onvoldoende
literaire kwaliteiten bezat? Al deze factoren kunnen een rol hebben gespeeld.

1

2

Een niet geringe rol zal ook hebben gespeeld dat De Kom in 1933 in Suriname wegens
agitatie werd gearresteerd en uiteindelijk het land werd uitgewezen, nadat hij op bezoek
aldaar werklozen en arbeiders had toegesproken en hen adviezen had verstrekt. Een korte
steekproef in dagblad Het Vaderland laat zien dat over deze voorvallen in de kolonie wel
verslag werd gedaan in de dagbladpers. Volgens een opmerking in het linkse dagblad De
Banier, dat uitvoerig over De Kom rapporteerde, gaven andere kranten ‘slechts een kort
bericht’ over de gebeurtenissen rond De Kom. De genoemde studies Capitalism and slavery
en The Black Jacobins viel bij hun verschijning een vergelijkbare magere ontvangst ten deel.
Zie Schwarz 1998.
Op 23 februari 1934 was De Koms boek in Het Vaderland inderdaad op de politieke pagina
besproken. Daar was het beoordeeld als ‘zeer onvolledig’, ‘tendentieus’, ‘zeer oppervlakkig’
en ‘betreffende sommige feiten zoo onjuist, dat het moeilijk bevorderlijk kan wezen aan het
bovengenoemde doel, de Surinamers eerbied voor hun eigen ras te doen bijbrengen’.
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Hoewel Du Perron Wij slaven van Suriname overigens evenmin binnen het literaire
genre plaatste, blijft het opmerkelijk dat hij er een vergelijkbare waarde aan toekende.
In De smalle mens merkt hij op dat De Koms boek ‘niet bedoeld [is] als literatuur,
maar [het] is van bijzondere waarde’ (Du Perron 1965: 222). In een brief aan Ter
Braak schrijft hij: ‘het is, zooals het is, een van de weinige boeken die bij ons
verschijnen, waarbij je aan literatuur niet denkt en absoluut gegrepen wordt door wat
er in staat’ (Ter Braak & Du Perron 1964: 421). In vergelijking met de literatuur in
het arbeiderstijdschrift Links Richten, waarbij Du Perron zich erover verbaast ‘[d]at
dit überhaupt nog met literatuur te maken heeft’ omdat je ‘totaal in de kinderkamer
terug’ bent (Ter Braak & Du Perron 1964: 426), vindt hij in De Koms boek ‘werkelijk
een minimum aan vulgair geschreeuw, wat niet weinig bijdraagt tot de waarde ervan’
(Du Perron 1965: 223). ‘[T]usschen die andere kommunistische rommel [is het]
werkelijk erg sympathiek’ (Ter Braak & Du Perron 1964: 427).
Volgens Gillis Dorleijn en Wiljan van den Akker (2006: 98) gebruikt Du Perron
een jargon dat het nodige onthult over de benadering van het concept literatuur in
zijn werkkring. Hoewel de politieke realiteit en de persoonlijke positiebepaling daarin
ook voor Du Perron en de zijnen belangrijk zijn, moet literatuur voor hen tevens blijk
geven van een zekere esthetische waarde (het mag niet kinderachtig zijn, moet van
een zekere ontwikkelde stijl getuigen). Literatuur mag niet in dienst staan van
partijpolitieke, op de massa gerichte bedoelingen (‘geen vulgair geschreeuw’, geen
‘kommunistische rommel’). Hoewel de stijl eenvoudig is, stelt Du Perron dat Wij
slaven van Suriname goed en bovendien meeslepend geschreven is, dat de inhoud
vanwege de doelstelling belangrijk is en dat het door de informatie interessant is.
Naast Du Perrons literaire opvattingen, die we tot het burgerlijkliberale
gedachtegoed kunnen rekenen (Ross 1986: 212), zijn er in deze tijd ook poëtica's
die een ander licht werpen op De Koms boek. Het schrijverscollectief rond het
tijdschrift Links Richten ontwikkelde een visie op literatuur waarbij Wij slaven van
Suriname goed paste - een voorpublicatie verscheen dan ook niet voor niets in dit
tijdschrift. Volgens beginselverklaringen in de eerste twee nummers van Links Richten
was het voor deze groep essentieel om een vorm van literatuur te scheppen en te
propageren die zich concentreerde op de bevordering van de ‘klassenstrijd in dienst
van de proletarische beweging’. Dit hield in dat men zich afzette tegen ‘het burgerlijke
kunstbegrip’ dat zou pretenderen ‘vrij’ te zijn, terwijl het in wezen afhankelijk was
van het kapitalisme, en dat de ‘stem van de heerschende klasse’ zou propageren om
zo ‘het proletariaat te bedriegen en onderdrukt te houden’. Ook De Kom distantieerde
zich duidelijk van deze burgerlijke visie en kunstopvatting. In de VARAgids beschreef
hij zijn boek als volgt:
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Burgerlijke literatuur behandelde de onderdrukking en slavernij onder het
kapitalisme van mijn vaderland Suriname. Ze constateerde echter alleen
de feiten. [...] een concrete oplossing, hoe deze kapitalistische
onderdrukking volkomen te liquideeren, werd niet verstrekt. Zeer zeker,
er zijn boeken, die leerrijk voor het proletariaat zijn, maar objectiviteit
ontbreekt er veelal aan. [...] De burgerlijke wetenschap ziet er [...] niet
tegen op om geschiedvervalsching te plegen. Daarom heb ik in mijn boek
gepoogd, het Surinaamsch proletariaat zelf te laten spreken. U vindt er
mijn volk en land, dat ik goed ken, dan ook in terug (geciteerd in Oostindie
1986: 72).
Tegelijkertijd probeerde De Kom om niet alleen het Surinaamse, maar ook het
Nederlandse proletariaat toe te spreken. De voorpublicatie in Links Richten eindigt
met een alinea die uit de boekpublicatie geschrapt3 werd:
En gij, Nederlandsche proletariërs voor wie ik mede dit boek schrijf, gij
die geen deel hadt aan de schatten der Hollandsche regenten [...] gij die
de schuld niet deelt der overheerschers, omdat gij zelve overheerscht werd,
gij zult de voorvechters onzer vrijheid met ons lief hebben en hun beeltenis
zal medegedragen worden in Uw stoeten naast dien van Lenin op den dag,
dat de groote afrekening met het kapitalisme zal plaats vinden (De Kom
1933: 209).
Naast een duidelijke oriëntatie op het proletariaat, de klassenstrijd en de
communistische revolutie - die bij De Kom evident aanwezig was - legde Links
Richten ook de eisen vast voor de stijl en inhoud van proletarische literatuur. Deze
moest ‘begrijpelijk zijn voor de arbeidersklasse’, deze klasse in haar strijd inspireren
en haar de daarvoor noodzakelijke opvoeding ten deel laten vallen. Ze moest
uitdrukking geven aan het collectieve bewustzijn van de arbeidersklasse in plaats
van aan het individuele van de bourgeoisie en de ‘klasse-worstelingen’ van het
Nederlandse proletariaat tot onderwerp hebben (Anoniem 1932; Dekker 1932; Lenin
1932; Last 1933). Aan al deze eisen voldeed De Kom.
Zoals Du Perron al constateerde, schreef De Kom in een gemakkelijk te volgen
stijl. Zijn streven om de lezers mee te slepen én ze wezenlijke informatie te
verstrekken, wordt goed zichtbaar in de hoofdstukken over de Marrons, die van de
plantages gevlucht waren en in het bos eigen dorpen hadden gesticht. Hun
geschiedenis was in de boeken van blanke geschiedschrijvers nauwelijks beschreven.
De Kom presenteert hun verzet tegen de blanke overheersers als de voorgeschiedenis
van de strijd die het

3

Over het censureren van Wij slaven van Suriname, zie de bijdragen van Boots & Woortman
en Zwaap in dit themanummer.
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Surinaamse proletariaat nog voor zich heeft. Tegelijkertijd destilleert hij uit de
geschiedenis van de Marrons heldenverhalen die inspirerend kunnen werken. Zo
vond in 1711 onder leiding van vaandrig Molinay een van de vele bostochten plaats
die de planters hadden georganiseerd om de dorpen van de weggelopen slaven te
vernielen en aldus de controle over de slavenbevolking te versterken. De Kom voert
de weggelopen slavin Séry met haar kind Patienta op, die in de klauwen van de blanke
soldaten geraakt4:
Met het kindje in haar armen keek zij met angstige blikken naar de troep
blanke soldaten [...]. Iedere stap, die de blanke aanvoerder Molinay nader
tot haar bracht deed haar beven. [...] En toch was Séry een dapper vrouwtje.
Zij drukte de zachte armpjes van het kind om haar hals en kuste het
nogmaals, terwijl men de kleine Pazienta ruw uit haar armen losrukte.
Geen gil kwam van haar lippen, ze keek slechts met fonkelende ogen de
vaandrig Molinay aan, stond vervolgens op en monsterde de blanke
soldaten fier, zonder de minste vrees hen allen uitdagend. Zij was zelf
verbaasd over de kracht, die haar scheen gegeven te worden, want ze wist
wel, nu haar kind in de handen der soldaten was, dat geen mens zich erover
zou ontfermen. En toch, trots dit alles was ze onbevreesd. Elke vlaag van
angst scheen door een macht verdreven te worden. De zwakke vrouw was
een heldin geworden. Het was of stromen van kracht door haar lichaam
liepen (De Kom 1999: 70).
Met een oproep aan het collectieve klassenbewustzijn van het Surinaamse volk
voldoet het boek ook aan de laatste in Links Richten geformuleerde eis zoals hierboven
vermeld:
[G]ekleurde landgenoten gij waart slaven, gij zult in armoede en ellende
blijven leven, zolang gij geen vertrouwen hebt in uw eigen proletarische
eenheid. Niet met hier en daar een grondje, een schop of ploeg op krediet
zijn wij te helpen. Een groot plan van nationale reconstructie is nodig, een
plan met collectieve grootbedrijven niet moderne outillage in handen van
de arbeiders van Suriname. Onze nationale welvaart zal met eigen handen
opgebouwd moeten worden. Dit plan eist alle inspanning van ons
Surinamers. Doch eerst moeten in ons land de proletariërs tot strijdvaardig
klassebewustzijn komen, eerst moeten zij met de oude slavenketenen ook
de oude slavenmentaliteit af weten te schudden (De Kom 1999: 164).

4

Over deze passage zie eveneens de bijdrage van Hoogbergen in dit themanummer (noot 5).
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Met de hier geponeerde stelling dat Wij slaven van Suriname vanuit de
socialistisch-artistieke oriëntatie wel als literatuur beschouwd zou kunnen worden,
is natuurlijk nog niet gezegd dat het boek ook bij de Nederlandse mainstream voor
literatuur zou kunnen zijn doorgegaan. In veel opzichten sloot het niet aan bij de
Europese literaire traditie. Zo zijn bij De Kom geen sporen te vinden van een
autonomistische opstelling, van een problematisering van de relatie
fictie-werkelijkheid en van depersonalisatie, om maar een paar algemene tendensen
te noemen die in het begin van de twintigste eeuw met het modernisme in zwang
kwamen (Fontijn & Polak 1986: 184 e.v.). Tegelijk komt in deze periode, en vooral
in de jaren dertig, ook buiten de linkse literatuur een steeds grotere afwijzing van de
bourgeoisie naar voren, alsook een steeds urgentere vraag naar de maatschappelijke
rol van de schrijver. In dit opzicht staat De Koms boek weer dichter bij de toenmalige
Nederlandse of Europese literaire ontwikkelingen. Wat het verband met de poëticale
opvattingen rond Links Richten in ieder geval duidelijk maakt, is dat het ook in de
Nederlandse jaren dertig niet onmogelijk was om Wij slaven van Suriname als
literatuur te beschouwen.

Wij slaven van Suriname: de Surinaamse (literaire) achtergrond

Surinaamse editie van 11e druk van Wij slaven van Suriname in 2009

De in poëticaal opzicht buitengewone positie die in Nederland aan Wij slaven van
Suriname toegeschreven werd, zou behalve met de historische en ideologische context
waarin het boek ontvangen werd, ook te maken kunnen hebben met de culturele
achtergrond waarin het werk was ontstaan.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

Als we het Nederlandse literaire veld in de jaren dertig vergelijken met het
Surinaamse van die tijd, dan springt een belangrijk verschil in het oog. Terwijl er in
Nederland sprake is van een groeiende autonomisering van het literaire veld en van
op de verschillende maatschappelijke zuilen toegespitste literaire opvattingen (Dorleijn
& Van den Akker 2006: 98 e.v.), kent Suriname een niet-autonome literatuur met
een gemengd karakter. Ten eerste was de culturele achtergrond van de schrijvers en
van het publiek gemengd.
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De meeste schrijvers waren Nederlandse kolonialen die zich duidelijk op de
Nederlandse culturele normen oriënteerden. In hun verhalen vormde de blanke elite
het referentiekader en bleven de zwarte personages decorstukken (Van Kempen
2003: 320). Wat het publiek betreft, was de culturele oriëntatie niet alleen afhankelijk
van herkomst, maar ook van klasse. Terwijl de midden- en hogere klassen, waartoe
ook Creolen behoorden, zich, mede vanwege de ‘Neerlandocentrische taal- en
cultuurpolitiek’, op Nederland oriënteerden, hechtten de volksklassen geen waarde
aan het Nederlandse beschavingsmodel en hadden zij in de gedrukte media van die
dagen dan ook geen stem. De Creolen die niet tot de midden- en hogere klassen
behoorden en laagopgeleid waren, stonden ‘met een been nog stevig in de orale
cultuur’; ‘de marrons en inheemsen [leidden] hun eigen leven [...] ver weg van het
centrum van de niet-orale cultuur Paramaribo’. En ook de Chinezen, Hindostanen
en Javanen oriënteerden zich nog zeer op hun eigen culturele achtergrond (Van
Kempen 2003: 486 e.v.).
Ook in Wij slaven van Suriname is een gemengde culturele oriëntatie aanwijsbaar.
Als vertegenwoordiger van de hoger opgeleide Creolen en vanwege zijn vertrek naar
Nederland, was De Kom met de Nederlandse cultuur vertrouwd en nam hij eraan
deel. Maar in zijn boek vestigt hij vooral de aandacht op de Surinaamse volksklassen
en op het ideaal van Suriname als een zelfstandige natie. Dit draagt ertoe bij dat hij
niet alleen teruggrijpt op culturele vormen die in Nederland gebruikelijk waren
(bijvoorbeeld de tradities van de geschiedschrijving, de reisbeschrijving en het
socialistische pamflet), maar ook op de vormen die hem door zijn Surinaamse
achtergrond vertrouwd zijn. Zo zijn de verhalen over de Marrons die hij aanhaalt via
de orale traditie overgeleverd.
Deze orale tradities gaan ook weer gepaard met gemengde bedoelingen. Anders
dan de meer op autonomie gerichte literatuur in Europa staat de orale cultuur dicht
bij de werkelijkheid. Deze dient ertoe om kennis door te geven, een bepaalde visie
op de werkelijkheid te presenteren en het belang van gebeurtenissen uit het verleden
(bijvoorbeeld uit de slaventijd) te benadrukken (Van Kempen 2003: 60 e.v. en 142
e.v.). Dit is ook voor De Kom belangrijk. Hij wil zijn landgenoten voorlichten over
hun eigen geschiedenis en ze een visie op dit verleden tonen die de noodzaak van
bevrijding van het imperialisme begrijpelijk maakt. Kennis van het slavernijverleden
heeft in dit kader een duidelijke meerwaarde, omdat dit verleden aanschouwelijk
maakt dat Surinamers al een traditie van antikolonialistisch verzet bezitten waarop
ze kunnen voortbouwen.
Maar niet alleen wat betreft culturele oriëntatie en bedoeling, ook in termen van
genre is er in Suriname sprake van een gemengde traditie. Over de
antislavernijliteratuur die in de loop van de negentiende eeuw in Suriname ontstaat,
merkt Van Kempen op dat hierin merkwaardige verbindingen tussen verschillende
stijlen en genres worden aangegaan.
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Het meest invloedrijk lijkt in dit opzicht W.R. Van Hoëvells Slaven en vrijen onder
de Nederlandsche wet (1854) te zijn geweest. Van Kempen (2003: 318) noemt het
‘naar genre een van de merkwaardigste boeken van de negentiende eeuw. In het
voorwoord [...] noemt [Van Hoëvell] zichzelf een compilateur van berichten die hem
van verschillende zijden zijn aangereikt. [...] Zijn boek is een mengeling geworden
van essay, reisverslag, landenbeschrijving, fictioneel proza en pamflet.’
Van Kempen schrijft vervolgens dat de ‘gemakkelijke verbinding die [Van Hoëvell]
verschillende stijlen en genres doet aangaan’ school maakte. Dit was het geval bij J.
Herman de Ridder, die Een levensteken op een doodenveld (1857) schreef, een ander
boek dat fictie met essayistische bespiegelingen combineert, ‘maar vooral bij
Multatuli’ (Van Kempen 2003: 319). In zekere zin zou ook Wij slaven van Suriname
in deze lijn geplaatst kunnen worden, niet alleen vanwege de combinatie van stijlen
en genres die erin te vinden is, ook door de aansluiting bij de antislavernijliteratuur,
al werd het geschreven na de afschaffing van de slavernij.
Met het oog op de zojuist getrokken lijn die, uitgaand van Van Hoevell en de
antislavernijliteratuur van de negentiende eeuw via Multatuli uitkomt bij De Kom,
zou de vraag zich kunnen opdringen waarom De Koms boek niet net zoals Max
Havelaar in de Nederlandse literaire canon is terechtgekomen. Dat Wij slaven van
Suriname in de jaren dertig nooit in literaire kringen is besproken, is hierop zeker
van invloed geweest. Ook zal een rol hebben gespeeld dat het boek vooral binnen
de socialistische literatuuropvatting paste, die toen al marginaal was en ook in de
periode daarna nooit in de dominante opvattingen over literatuur ingang heeft
gevonden. Anders dan Multatuli's opzienbarende boek werd dat van De Kom nooit
onderwerp van een uitgebreide publieke discussie. De Kom en Wij slaven van
Suriname werden daarvoor waarschijnlijk van meet af aan te zeer gemarginaliseerd.
Nadat De Kom Suriname was uitgezet, werd het hem in Nederland uiterst moeilijk
gemaakt om zich te handhaven. Vanwege zijn politieke activiteiten kreeg hij geen
werk meer en werd hij door de Centrale Inlichtingendienst geschaduwd. Ook nadat
deze had bewerkstelligd dat elk woord over de onafhankelijkheid van Suriname uit
het boek geschrapt werd (Van Kempen 2003: 602), moet voor de pers en andere
publieke instanties duidelijk zijn geweest dat Wij slaven van Suriname een veel
explosievere lading had dan de Max Havelaar. De Kom beoogde het einde van het
kolonialisme, terwijl Multatuli het kolonialisme als systeem aanvaardde. Een
wezenlijk verschil zal ook zijn geweest dat Eduard Douwes Dekker een Nederlandse
koloniale ambtenaar was geweest die zijn aanklacht uitsluitend tot zijn Nederlandse
landgenoten richtte. De Surinamer De Kom was het in de eerste plaats te doen om
zijn landgenoten en de toekomst van Suriname. Voor zijn doel maakte hij gebruik
van het
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marxistische en nationalistische gedachtegoed waartnee hij in Nederland had
kennisgemaakt, maar - en dit heb ik eerder in dit artikel proberen uiteen te zetten hij schreef daarom nog niet binnen een uitsluitend Nederlandse context.
Dit schetsmatige antwoord op de vraag, waarom De Koms boek nog altijd buiten
de Nederlandse literaire canon valt, is deels gebaseerd op de politieke aspecten die
de literariteit ervan destijds hebben medebepaald. Welke politieke redenen geven
aanleiding om het boek nu, in een academische context, juist wel binnen een literair
kader te willen bestuderen? En welke verdere suggesties voor onderzoek op dit gebied
kunnen er worden gegeven?

Slotwoord
Het valt te hopen dat het benaderen van Wij slaven van Suriname binnen een literair
kader niet zal gebeuren vanuit de drang om voor de Nederlandstalige
literatuurwetenschap nieuw territorium te veroveren. Dat zou een tamelijk
kolonialistisch motief zijn. Als de Nederlandstalige literatuurwetenschap de
postkoloniale theorie serieus neemt en er niet slechts een nieuwe academische ‘trend’
in ziet, dan moet ze met behulp van deze theorie proberen haar eigen, eurocentrische
beperkingen te overstijgen. Niet de vaststelling dat Wij slaven van Suriname nooit
de kwaliteit van Max Havelaar heeft gehaald (Van Kempen 1998: 210) is dan van
belang, maar veeleer de vraag welke opvatting van literatuur wij zouden kunnen
hanteren om De Koms boek op een adequate manier als literatuur te kunnen
beschrijven. Een postkoloniaal perspectief zal daarvoor noodzakelijk zijn:
Postcolonialism begins from its own knowledges, many of them more
recently elaborated during the long course of the anticolonial movements,
and starts from the premise that those in the west, both inside and outside
the academy, should take such other knowledges, other perspectives, as
seriously as those of the west. Postcolonialism [...] is a general name for
these insurgent knowledges that come from the subaltern, the dispossessed,
and seek to change the terms and values under which we all live (Young
2003: 20).
Vanuit dat perspectief is niet zozeer de vraag belangrijk in hoeverre De Kom Europese
ideologieën en literatuuropvattingen heeft overgenomen en of hij daarin al dan niet
ingekaderd kan worden. Het moet dan eerder gaan om de vraag hoe hij met deze
ideologieen en literatuuropvattingen is omgegaan in functie van een nieuw doel: de
losmaking van het kolonialisme, niet alleen in politieke zin, maar ook in het denken
en verbeelden (Hammond 2009: 128-132).
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Wij bevinden ons in 1802 aan boord van het schip van staat: de Pluto.
Over het dek klinkt het bootsmansfluitje en wanneer de manschappen
baksgewijs opgesteld staan, houdt de schipper een toespraak:
‘Mannen, zoals gij weet is thans de tijd van vrijheid, getijkheid en
broederschap gekomen.’
‘Jawel, schipper.
De bramzeilen moeten gereefd worden, en dat hoef jullie natuurlijk niet
te doen als je er geen zin in hebt, omdat het nu vrijheid, gelijkheid en
broederschap is.’
‘Jawel, schipper.’
‘Maar als jullie nu niet binnen twee minuten in de mast zit, zal ik je een
end talhout over je ribbenkast halen, dat de stukken eraf vliegen.’
‘Jawel, schipper!’
Nogmaals klinkt het bootsmansfluitje, de Janmaats vliegen het want in en
vijf minuten later zijn de zeilen geborgen.
En gij, Surinaamse landgenoten, kent gij vrijheid, gelijkheid en
broederschap? (De Kom 1999: 163-164).
De Franse Revolutie betekent in de kolonie niet meer wat ze in Europa had moeten
betekenen. Wat in de eerste helft van dit citaat erop lijkt te wijzen dat vrijheid,
gelijkheid en broederschap het einde van de onderdrukking betekenen, blijkt in de
tweede helft een illusie te zijn geweest die in de koloniale context niet geldig is
(Bhabha 1994: 350). In The Black Jacobins heeft James beschreven hoe de slaven
van Haïti door een revolutie erin slaagden deze discrepantie weg te nemen. Anton
de Kom, die in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp stierf, zou zijn
droom voor de toekomst van Suriname niet meer verwerkelijkt zien:
Sranang mijn vaderland.
Eenmaal hoop ik u weer te zien.
Op de dag waarop alle ellende uit u weggewist zal zijn (De Kom 1999:
179).
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Theo Para
Anton de Kom en de menselijke waardigheid
Op 17 oktober 1983 beleefde de universitaire gemeenschap in de Surinaamse
hoofdstad een surrealistische gebeurtenis. Na ruim negen maanden gesloten te zijn
geweest, werd de universiteit heropend met een ‘openingscollege’ van de legerleider
die verantwoordelijk was voor de vijftienvoudige moord en totalitaire machtsgreep
op 8 december 1982. De standrechtelijke executies in Bastion Veere in Fort Zeelandia
hadden ook het leven gekost aan universiteitsdocenten Harry Sugrim Oemrawsingh
en Gerard Leckie. Vele studenten en docenten waren daarna het land ontvlucht. Van
de universitaire autonomie was niets overgebleven.
De universiteit was volgens het ‘openingscollege’ geworden tot ‘instrument van
nationale bevrijding’ en kreeg een nieuwe naam: de Anton de Kom Universiteit van
Suriname (Anton de Kom Universiteit van Suriname 1986). Het morele gezag van
een vooraanstaand vrijheidstrijder van Suriname en verzetsheld van Nederland was
geleend om aan een antidemocratische, quasiacademische constructie de schijn van
nationale bevrijding te verlenen. Geen beter middel om de nagedachtenis van een
held te bezoedelen dan de propagandistische annexatie door een misdadig regime.

Brieven aan Wijnkoop
Op 4 en 5 juni 1988 werd in Rockanje de Conferentie over de strijd en ideeën van
A. de Kom gehouden, niet in de laatste plaats om genoemde propagandistische
annexatie tegen te gaan. Linkse Surinaamse activisten, Nederlandse
oud-verzetsstrijders, oude vrienden van De Kom en zijn dochter Judith de Kom
deelden hun kennis en vaak ontroerende verhalen, terwijl ook nieuw
onderzoeksmateriaal werd gepresenteerd. De toespraken en presentaties verschenen
in het geïllustreerde boek A. de Kom, zijn strijd en ideeën (Wijnen et al. 1989). Het
leven van De Kom - zijn democratische strijd tegen het autoritaire koloniale bewind,
zijn menslievende, historische polemiek Wij slaven van Suriname, zijn
offervaardigheid in de strijd tegen de Hitler-dictatuur - het bleek ook op deze
conferentie een bron van inspiratie. Zo vertelde de Nederlandse verzetsheld Henk
van Moock over zijn oorlogservaringen in 1940-1945 het volgende:
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In mijn gevangenschap - vier jaar - heb ik veel gedacht aan het boek Wij
slaven van Suriname en begrepen wat het betekende slaaf te zijn. In de
concentratiekampen was je als gevangene een nummer. Je was minder
waard als de poot van de stoel van de commandant. Toen kwam steeds
weer in mijn gedachte het boek van Anton, Wij slaven van Suriname. Wij
ondergingen toen de toestand die de Surinaamse slaven hebben
ondervonden in het slaventijdperk (geciteerd in Wijnen et al. 1989: 87).
Dit verhaal riep associaties op met wat de journalist Bram Behr in april 1982 in
gevangenschap vanuit Fort Zeelandia schreef, hetzelfde fort waar ook De Kom
gevangen had gezeten:
Ik hou me taai, zoals iemand voor me riep. Ik ben door de moeilijkste
momenten heen en ik heb nu kracht bij gekregen. Juist omdat ik dit kan
schrijven en Anton in gedachte is (geciteerd in Wijnen et al. 1989: 115).
Naast het feit dat zowel Van Moock als Behr zich in politieke gevangenschap liet
inspireren door De Kom, was er nog een overeenkomst tussen beide mannen. In hun
directe strijd om recht en vrijheid lieten zij zich ook bezielen door het ideaal van een
klasseloze samenleving, de communistische gedachte. Dit was ook De Koms bron
van inspiratie, zoals blijkt uit zijn geschriften en zijn politieke affiliatie. De solidariteit
van de Nederlandse communisten met de antikoloniale vrijheidsbeweging in Suriname
droeg hoogstwaarschijnlijk bij aan deze verbondenheid.
Toen ik op de conferentie van 1988 sprak, was ik communist. Ik liet mij niet alleen
waarderend uit over het democratische en humanistische karakter van De Koms
teksten en strijd, maar beschreef ook hun relatie met verschillende dialectisch en
historisch materialistische axioma's (Wijnen et al. 1989: 91-130). De Koms nauwe
verwantschap met de Nederlandse communistische beweging in de jaren dertig zag
en zie ik als een gedocumenteerd gegeven. Zo kwamen uit het door de perestrojka
van Gorbatsjov vrijgekomen Wijnkoop-archief in Moskou brieven tevoorschijn van
De Kom en brieven uit Suriname aan communistisch voorman David Wijnkoop. In
een brief gedateerd 9 augustus 1934, het jaar waarin Wij slaven van Suriname
verscheen, schreef De Kom:
Waarde Deef, De Ban [Banier van Waarheid en Recht - TP] is inderdaad
welv. geworden. Pam is vervangen door Daal. D. is wat men noemt een
tamme sociaal-democraat. Een beetje van de christelijke kant. D. is tijdelijk.
De Ban blijft voor ons te gebruiken. Eerst moet die heele geschiedenis
hersteld worden. Wij hebben iemand om D.
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op de vingers te tikken, als hij erge draaien neemt. Voorlopig een
manoeuvre. Stilte bv 1 of 2 maanden teneinde een reorganisatie te brengen.
Als de zaak in orde is gaat D. eruit, en de Ban gaat gewoon door. Met mij
gaat het zeer slecht. Financiële toestand precair. Kan niets loskrijgen. Ik
zit aan den grond. Het tweede boek van mij is bijna gereed. Ben nog bezig
met het schrijven hiervan. Met kam. groeten A. Adresseer altijd: Mevrouw
Bosboom, Joh. Camphuijsstr. 296, Haag.1
De Kom gebruikt in de aanhef de koosnaam van Wijnkoop, terwijl ook het in
ons-kent-ons taal bespreken van de personele wrijvingen binnen de Surinaamse
antikoloniale protestbeweging politieke kameraadschap verraadt. In het ondertekenen
met slechts A. en de aanwijzingen voor de adressering kan men de zorgen om de
veiligheid van de politieke banneling lezen. Kom was niet alleen zijn geboorteland
uitgezet, ook Wij slaven van Suriname verscheen in gecensureerde vorm. Dat zijn
schrijverij meer ideëel dan financieel gemotiveerd was, mag blijken uit zijn kritieke
financiële situatie, die hij ook Wijnkoop liet weten. Vijf jaar daarvoor had De Kom
Wijnkoop nog op meer afstandelijke toon geschreven:
Rotterdam, 23 april 1929. Geachte Heer Wijnkoop, Zoudt het niet mogelijk
zijn een afschrift te maken van mijn redevoering op het congres j.l.?2 Reden
hiervan is, omdat ik deze redevoering als vlugschrift
1

Met dank aan Joop Morriën. In en rond het Anton de Kom Jaar (1988) is, geïnitieerd
door het toenmalige Anton de Kom-Abraham Behr Instituut, door archiefonderzoek
en interviews, veel belangwekkend materiaal over leven en strijd van De Kom
gedocumenteerd: artikelen van A. de Kom in De Communistische Gids, De Tribune
en The Negro Worker werden, voorzien van voetnoten, bijeengebracht in de
verzamelbundel ‘A. de Kom spreekt’ (ongepubliceerd). In videogesprekken werden
persoonlijke getuigenissen over De Kom en zijn tijd vastgelegd, waaronder die van
Cevas Blijd (‘Rico Fernando’, Jet Does-Wallage, Riekje Manhoef-Nensink, Rudolf
Marte (‘Lido’), Louise Henriëtte van Montel, Nico Wijnen, Teun Twigt, Henk van
Moock, Annie van Ommeren-Averink en Johan Vroom (‘Prins Kaya’). Aan genoemd
(archief)onderzoek werd een actieve bijdrage geleverd door onder anderen Biemla
Gajadien, Nadia Tilon, Ida Does, Ernestine Comvalius, Roy Wijks en André Reeder.

2

Het betreft het 18e Congres van de Communistische Partij Holland - Centraal Comité
(CPH-CC) dat in Rotterdam plaatsvond up 19 en 20 april 1929. In de editie van 24
april 1929 schreef De Communistische Gids, het orgaan van de CPH-CC, in het verslag
van dat congres onder meer: ‘Onze Surinaamsche partijgenoot Adek vestigt de aandacht
op de achterstelling der gekleurde rassen.’ Er bestonden in die tijd twee communistische
partijen, de CPH (aangesloten bij de Communistische Internationale) en de CPH-CC.
In juli 1930 verenigden die partijen zich weer.
Rob Woortman en Alice Boots schrijven in hun lezenswaardige biografie Anton de
Kom (2009: 517, noot 8): ‘Para stelt dat Anton de Kom “openlijk lid” was van de partij
van Wijnkoop. Dat zowel Anton de Kom als Wijnkoop zelf het lidmaatschap ontkend
hebben, komt volgens Para uit (zelf)bescherming.’ Ik heb mijn stelling gedocumenteerd
(Wijnen et al. 1989), gebaseerd op genoemd congresverslag van De Communistische
Gids, waarin wordt gesproken over ‘Onze Surinaamsche partijgenoot Adek’. De
biografen hebben deze cruciale aanhaling uit hun boek gelaten. Noch Wijnkoop, noch
De Kom heeft ooit Adeks partijgenootschap van de CPH-CC (‘de partij van Wijnkoop’)
ontkend. De ontkenningen van De Kom en Wijnkoop in 1933 betroffen de CPH.
Waarom dan de kunstgreep in de biografie? Na lezing van Anton de Kom ontkwam ik
niet aan de indruk dat Woortman en Boots het sympathieke doel koesterden De Kom
van het communisme weg te schrijven. Kennelijk wilden de biografen vermijden dat
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te Suriname en Curaçao wil doen verschijnen.3 Het zal een succes zijn,
terwijl ik de leuze van de CPH-CC ook in het vlugschrift wil plaatsen. Ik
meen, dat den Heer Brommert hem in bezit heeft om het in de C. Gids4 te
doen plaatsen. (‘aan mij verzocht’). Daar ik geen afschrift van de rede heb
en mijn bedoeling is, dezen zoo spoedig mogelijk te doen verschijnen te
Suriname en Curaçao, verzoek ik u beleefd indien het mogelijk is een
afschrift aan onderstaand adres te zenden. Met kam. groeten Adios Antoine
de Kom p.a. P. de La Mar, Sigarenmagazijn Ged. Binnerottehoek Meent
Rotterdam.5

Anton de Kom (Collectie Anton de Kom-Abraham Behr Instituut)

De Kom wilde in de West gehoord worden, het ging hem vooral om de mensen
daar. Ook nadat hij verbannen was, vergat hij de politiek vervolgden in Suriname
niet. In zijn handgeschreven brief van 23 juli 1933 vraagt hij Wijnkoop in diens
hoedanigheid van parlementslid aandacht voor de arbeiders Van Vliet en Weijt, die
beiden om politieke redenen zijn gevangengenomen en later in ‘een
krankzinnigengesticht gestopt’:

3
4
5

het terecht slechte imago van het communisme het prestige van ‘Anton’ nadelig zou
beïnvloeden. En als de biografen de kritische bevraging van De Koms associatie met
het communisme door Van Lier in zijn Samenleving in een grensgebied lezen (pp.
329-331), maken zij zonder inhoudelijke repliek Van Liers opvattingen verdacht met
een sociaal vooroordeel. Van Lier zou ‘afkomstig (zijn) uit de koloniale, lichtgekleurde
middenklasse’ (p. 331). De vraag of De Kom uiteindelijk afstand van het
communistische gedachtegoed heeft genomen of dat hij ermee verbonden bleef, kan
ik ook na lezing van de biografie niet beantwoorden.
De communistische leuze voor de Nederlandse koloniën was: los van Holland nu!
De Communistische Gids.
Anton de Kom-Abraham Behr Instituut, Wijnkoop-archief, zie noot 1.
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Waarde Wijnkoop, Wil je me een genoegen doen om over deze zaak te
interpelleren. Het is zeer belangrijk om na jouw interpellatie met een
omschrijving erbij in de pers te publiceren. Indien je het noodig acht, dat
Roestam het doet, heb ik niet het minste bezwaar. Schrijf me terug.
Groetend van huis tot huis, Adek.6
Eerder, op 3 juli 1932, hadden secretaris Louis Doedel en voorzitter Theo G. de
Sanders namens het bestuur van de Surinaamsche Algemeene Werkers Organisatie,
gevestigd te Paramaribo, aan Wijnkoop geschreven dat zij in de correspondentie met
hem ‘voorlopig gebruik zullen maken van de bemiddeling van onze kameraad in
Holland, ADEKOM’.7 In dezelfde brief schrijven beide activisten het volgende:
De redenen van dit schrijven aan U zijn dan ook zooals reeds gezegd, om
u beleefd te verzoeken, ons te willen verwaardigen met een blijvend contact
welke vruchten zal afwerpen in het belang van dit land en zijn volk. Die
voorlichting en materieele zowel moreele steun aan deze organisatie te
verleenen, waardoor zij zal worden tot voorpost van de Communistische
Partij in en van dit land - niet alleen maar de grondvester en gestandhouder
ervan ook.8

Menselijke waardigheid
Mijn verdieping van de kritiek op de militaire dictatuur en haar ideologen van de
Revolutionaire Volkspartij (RVP)9 en de Progressieve Arbeiders en Landbouwers
Unie (PALU)10 bracht mij ook tot verwerping van de gewelddadige en totalitaire
aspecten van het communisme. Ik was dan ook benieuwd hoe ik nu met een
consequentere humanistische referentie het herlezen van Wij slaven van Suriname
zou ervaren. Maar opnieuw werd ik geraakt, door de tropische sfeertekeningen, de
dichterlijke vaderlandsliefde en vooral ook door de beeldend beschreven wreedheden
van de slavenhouders en de koloniale staat, en het lijden van de slaven.
Verontwaardiging en boosheid waren maar moeilijk te vermijden.
In de verdienstelijke portretteringen van de Marronleiders herkende ik ook
paradigma's van de klassieke heroïsering, en in de historiografische benadering tevens
het gezichtspunt van de klassenstrijd, maar dat alles deed niets af aan de kritische
observatie vart Michiel van Kempen dat de kracht en toekomstbestendigheid van
Wij slaven van Suriname vooral ook schuilt in de stijl. Met de duiding van Wij slaven
als essay situeerde Van Kempen het hoek in het domein van de literatuur (2003:
600-604).

6
7
8
9
10

Anton de Kom-Abraham Behr Instituut, Wijnkoop-archief, zie noot 1.
Anton de Kom-Abraham Behr Instituut, Wijnkoop-archief, zie noot 1.
Anton de Kom-Abraham Behr Instituut, Wijnkoop-archief, zie noot 1.
Een afsplitsing in 1980 van de Volkspartij.
Enkele leiders van deze partij zijn verdachten in het 8 decemberstrafproces.
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Wij doen het essay tekort als wij er slechts een politiek pamflet in lezen. Ook
oud-verzetsman Nico Wijnen had in 1982, in zijn toespraak bij de postume toekenning
van het Verzetsherdenkingskruis aan Anton de Kom, gewezen op de stilistische
kracht van ‘die meeslepende auteur’, die ‘kunstenaar’ en ‘dromer’ (Wijnen et al.
1989: 11-32).
De kritieke historische context en het door een gedurfd rechtvaardigheidsgevoel
gedreven politieke activisme van De Kom schiepen de krachtige alter ego's van
vrijheidsstrijder en verzetsheld. Maar we zouden De Kom als mens tekortdoen als
we zijn gehunkerde metier zouden miskennen. De Kom wilde schrijver zijn. Naast
Wij slaven getuigden zijn ongepubliceerde roman Ons bloed is rood, zijn
ongepubliceerde filmscript Tjiboe en zijn fraaie gedichten daarvan. Ook zijn
samenwerking met het schrijverscollectief Links Richten getuigde van zijn liefde
voor het schone woord. Wellicht dat zijn schrijversblik, met de voorliefde voor beeld,
geur en gevoel, in een interbellum vol van ideologische scherpslijperij, zijn geschriften
grotendeels heeft behoed voor dogmatische standaardisering en verlies aan
individualiteit. De Kom bleef dicht bij het menselijke, bij de algemeen menselijke
waarden, bij de dapperheid van de Marronvrouw Sery, die ondanks de meest wrede
martelingen haar lotgenoten niet verried. En ook bij de beschaving van de
achttiende-eeuwse Marrons die na de aanval van de Franse admiraal Jacques Cassard
op de kolonie, vrouwen en kinderen van de slavenhouders, die het oerwoud in waren
gevlucht, geen haar krenkten, opvingen en later weer veilig lieten terugkeren naar
huis. In Wij slaven las ik tevens een proeve van nationale identiteitsvorming, waarbij
op basis van de kritiek op de folteringen, moorden en ontrechting tijdens de slavernij
een lans werd gebroken voor menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid,
waarden die ook ten grondslag lagen aan De Koms kritiek op de contractarbeid en
het kapitalisme. Net aangekomen in Nederland na uit Suriname verbannen te zijn,
klom De Kom op het dak van een auto en hield hij zijn honderden sympathisanten
zijn ideaal voor: ‘Strijdt samen niet jullie broeders aan de overkant van de oceaan
voor een betere wereld, waarin recht, vrijheid en arbeid zal zijn voor iedereen’ (Wijnen
et al. 1989: 87).
Als activist in Suriname bleek De Kom een vreedzaam mens. Toen enkele landgenoten
hem jachtgeweren wilden brengen, weigerde hij resoluut: ‘Het was mij te doen om
organisatie, niet om een bloedbad’ (De Kom 1934: 215-216).
De toenmalige premier Colijn trachtte in het parlement de schuld voor de onnodige
politionele schietpartij van 7 februari 1933 - twee doden, 23 gewonden - in de
schoenen van De Kom te schuiven. Maar niet De Kom, het antidemocratische
koloniale bestuur zat fout! In zijn Kroniek van Eldorado was Albert Helman daar
nog woest over toen hij schreef,
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naar aanleiding van de dood van De Kom in Duitse gevangenschap: ‘Zijn ware
moordenaars zijn echter de fascistoïde koloniale kaaskoppen geweest, want in zijn
eigen geboorteland mocht hij niet blijven’ (Helman 1995: 33).

Barakken in Sandbostel (foto Ida Does 2009)

Dat De Kom actief werd in het anti-Hitlerverzet, lag in de lijn der verwachtingen.
Hij had de rechteloosheid en ontbrekende politieke vrijheid onder het koloniale
regime gehekeld, in de aanloop tot de oorlog had hij op openbare bijeenkomsten
opgeroepen tot eenheid in de strijd tegen het fascisme. Voor dezelfde waarden kwam
hij ook op in solidariteit met de vrijheidsstrijd in Indonesië of met de
Afro-Amerikaanse strijd tegen racisme. Anton de Kom, kleinzoon van slaven, had
met zijn moedige handelen in de openbaarheid, zich een publicist en voorvechter
van politieke en burgerrechten en van sociale rechtvaardigheid betoond. Naar de
genoemde toespraak van Nico Wijnen had de Sicherheitsdienst als reden genoemd
voor de arrestatie van De Kom op 7 augustus 1944, dit jaar 65 jaar geleden: ‘deelname
aan politieke activiteiten’. Wijnen (et al. 1989: 21-24) gaf een opsomming van de
verzetsactiviteiten van De Kom: verstrekking van reporterskopij aan de illegale pers
via enkele relaties van links-socialistische huize, distributie van linkse literatuur,
distribu-
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tie van berichten onder meer verkregen via de radio, deelname aan en verstrekking
van linkse literatuur voor een discussie over het toekomstig bestel van het Nederlandse
rijk. De Kom overleed als politiek gevangene in het Duitse concentratiekamp
Sandbostel na moordende dwangarbeid (Wijnen et al. 1989: 27).
Historische rolmodellen zijn belangrijk voor de identiteit en mores van een volk.
Onverschilligheid over het misbruik van hun naam en nagedachtenis is dan ook niet
de geesteshouding die van kritische intellectuelen mag worden verwacht. Dr. Jules
Sedney pleitte in zijn verdienstelijke overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis
van de universiteit van Suriname als volgt tegen de in 1983 gewijzigde
universiteitsnaam:
Toen bij de heropening van de universiteit in oktober 1983 de nieuwe
naam ‘Anton de Kom Universiteit van Suriname’ bekend werd gemaakt,
was heel duidelijk een onderdrukte zucht van teleurstelling en
verontwaardiging op te merken. Weinigen waren er toen blij mee en dat
is na twintig jaar nog steeds het geval. Anton de Kom heeft ongetwijfeld
grote symbolische betekenis voor bepaalde ideologische stromingen in
het land, en daarvoor houden deze hem terecht in ere, maar voor de
wetenschapsbeoefening in het algemeen en voor de Universiteit van
Suriname in het bijzonder heeft hij geen enkele verdienste. Het was een
vergissing deze tempel der wetenschap naar hem te noemen. [...] In het
ontwerp voor een nieuwe universiteitswet komt deze naam niet meer voor
(Sedney 2003).
We doen de menselijke bijdrage tekort als we de betekenis van de historische context
geringschatten en ons blindstaren op de ideologie. De bezetting in Nederland en de
militaire dictatuur in Suriname waren onderscheidende existentiële momenten.
Nederland kent partijloze, sociaaldemocratische, liberale, christendemocratische en
communistische verzetshelden. Pleinen en straten zijn naar hen genoemd. Historische
verdienste wordt niet ontzegd vanwege de wereldbeschouwing, het handelen telt.
Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost vernoemde zijn centrale plein naar De Kom
en richtte daar een standbeeld ter nagedachtenis op. Het gaf opdracht tot het maken
van een lespakket over De Kom voor alle lagere scholen in Zuidoost, dat tevens dient
als kennismakingspakket voor alle ambtenaren van het stadsdeel. De
kinderdocumentaire van Ida Does Vandaag schijnt de zon (2009), met Gerda
Havertong als presentatrice, werd in dat kader gemaakt. Tweede Kamerlid John
Leerdam heeft het initiatief genomen de nagedachtenis van Anton de Kom een plek
te geven in het op te richten Nationaal Historisch Museum. Waarom zou Suriname
blijven hangen in de Koude Oorlog en De Kom slechts bezien met ideologische
oogkleppen op? Het duur betaalde voorbeeld van
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Anton de Kom verdient het om door democratisch Suriname in ere te worden
gehouden.
In 1983 is aan de universiteit een naam opgelegd door een dictatoriaal regime. In
het nu politiek vrije Suriname zou de universiteit in vrijheid haar naam kunnen kiezen.
Laat dat vooral gebeuren, maar vervang niet de terechte afwijzing van de apodictie
van een moorddadig regime door gratuite kritiek op een vermeend gebrek aan
wetenschappelijke verdienste van De Kom. Juist een universitaire gemeenschap die
op bloedige wijze heeft ervaren hoe met de teloorgang van de menselijke waardigheid
ook de wetenschapsbeoefening ten onder ging, zou academisch dedain moeten nalaten
als het gaat om Anton de Kom, een van Surinames grootste schrijvers, die het ultieme
offer bracht in de wereldwijde strijd om de onschendbaarheid van de menselijke
waardigheid.
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Eveline Sint Nicolaas
William Leckie, handelaar in Paramaribo
Naar aanleiding van een diorama uit 18201

Afbeelding 1. Diorama van de Waterkant in Paramaribo, 1820

In het jaar 1800 begon voor de Engelsman William Leckie en zijn minnares Jane
Ann Gill een nieuw leven in Paramaribo. Leckie was twintig jaar oud; Gills leeftijd
weten we niet, wel dat zij getrouwd was en waarschijnlijk zonder te scheiden met
Leckie meeging naar Paramaribo. De keuze voor Suriname was niet heel uitzonderlijk
voor een Engelsman. Tussen 1799 en 1802 en vanaf 1804 tot in 1815 was de kolonie
in Engelse handen. Maar voordien waren in Suriname en omringende landen ook al
veel Engelsen te vinden: plantage-eigenaren, handelaren en achtergebleven
zeesoldaten. De verhuizing van het verliefde stel naar het warme westen zal in de
eerste plaats zijn ingegeven door persoonlijke motieven. Achteraf bleek de keuze
echter ook

1

De auteur is de volgende personen bijzonder erkentelijk voor hun advies: de heer P. Dikland
(Suriname), de heer en mevrouw D. Robinson (Groot-Brittannië) en de heer T. Wareham
(Museum of London, Groot-Brittannië).
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beroepsmatig gunstig uit te pakken. Twintig jaar na dato maakte Leckie, inmiddels
een geslaagd koopman, zijn testament op. In datzelfde jaar gaf hij de lokale kunstenaar
Gerrit Schouten (1779-1839) opdracht om de buurt van Paramaribo waar hij op dat
moment woonde tot in detail vast te leggen in een diorama (zie afbeelding 1).
Het vervaardigen van diorama's was Schoutens specialiteit. Het waren kijkkasten,
bestaande uit een houten betimmering gevuld met figuren, huizen en
vervoersmiddelen, alle gemaakt van beschilderd papier. Schouten zal met Leckies
opdracht bijzonder tevreden zijn geweest. Het is immers een van de weinige
voorbeelden die we vandaag de dag van zijn werk kennen waarin hij zo gedetailleerd
het stadse leven heeft vastgelegd, met zoveel aandacht voor de diverse schepen,
karren en kruiers, personen op straat en details van de bebouwing. Jarenlang was het
diorama in bezit van nazaten van Leckie in Groot-Brittannië; sinds de zomer van
2007 maakt het deel uit van de collectie van het Rijksmuseum, die al vier diorama's
van Schouten omvatte.2 Dat we de opdrachtgever bij naam kennen, maakt het mogelijk
een beeld te schetsen van het milieu waarin dit diorama werd besteld. Wie was deze
William Leckie? En wat is er over hem te vinden in de archieven in Nederland,
Groot-Brittannië en Suriname?

William Leckie
Ergens in 1800 kwamen Leckie en Gill aan in Suriname. Dat is af te leiden uit een
beschrijving van Paramaribo uit 1832 die vermeldt dat Leckie bij zijn overlijden in
1824 24 jaar in Suriname had gewoond (Teenstra 1833). Het is onbekend uit welke
Britse stad of streek het stel afkomstig was en hoe Leckies leven voorafgaand aan
de reis eruit heeft gezien.3 De vroegste verwijzing in archieven of publicaties dat er
een William Leckie in Paramaribo woonachtig is, dateert van 15 juni 1802.4 De
Surinaamsche Courant van die dag vermeldt het verzoek van Wm Leckie & Comp
tot manumissie (vrijlating) van de jonge slaaf François. Op dat moment had Leckie
dus al een bedrijf. Uit de advertentie blijkt bovendien dat Leekie - snel na aankomst
in Suriname - eigenaar was geworden van ten minste

2
3

4

Zie voor een recente beschrijving van alle diorama's in de collectie van het Rijksmuseum:
Medendorp 2008.
Mogelijk was William Leckie afkomstig uit Landen. In deze stad woonde zijn zuster
(Mornington Place Southampton Row, Middlesex). Zij staat in 1824 te boek als ‘spinster’,
mogelijk woonde zij in het ouderlijk huis. Er wordt ook een Geo. Leckie vermeld in Kent's
Directory for the Year 1794. Cities of London and Westminster, & Borough of Southwark;
An Alphabetical List of the Names and Places of Abode of the Directors of Companies,
Persons in Public Business, Merchts., and Other Eminent Traders in the Cities of London
and Westminster, and Borough of Southwark. Hij wordt vermeld als ‘insurance-broker’ met
het adres 1, Artillery-place, Moorfields. In de ‘William L. Clements Library’ van de
Universiteit van Michigan bevinden zich 48 brieven van leden van de Leckie-familie die
handel dreven tussen Jamaica, Groot-Brittannië en Amerika. Uit deze brieven blijkt geen
connectie met William Lecke in Suriname.
Surinaamsche Courant, 15 juni 1802, raadpleegbaar via www.surinaamsepers.net.
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één slaaf. De volkstelling van 1811 vermeldt achter de naam van Leckie een aantal
van vier slaven. Ook enkele verzoeken tot manumissie in 1818 en 1823 wijzen op
zijn bezit van slaven.5 Slaven waren voor Leckie niet alleen eigendom maar ook
handelswaar. In 1805 plaatste hij op persoonlijke titel, samen met J.G. Williams en
J. Martyn (een Engelse notaris), een advertentie in de Surinaamsche Courant. Daarin
kondigden zij aan dat op 21 augustus van dat jaar het restant slaven dat met het schip
Apollo was aangekomen, verkocht zou worden op het erf achter het huis van de
weledelgeleerde heer P. Beranger, op een krediet van drie maanden.6
De firma van Leckie kocht allerhande goederen in. Deze werden met schepen
vanuit Amerika en Europa aangevoerd. Het ging om luxeproducten als fijn linnen,
katoenen hangmatten, zijden paraplu's en zilveren bestekken, maar ook om meer
alledaagse gebruiksartikelen als tabak, kaarsen en thee. Wanneer een schip met
goederen aankwam, plaatste men in de Surinaamsche Courant een advertentie, zoals
in 1809:
WIM LECKIE en COMP. Hebben ontvangen per het schip HOPWELL
van London; een Generaal Assortement van Stukgoederen, waaronder
zeer fine Linnens en eenige stukken Elegant Neeteldoeken. [...]
Op 8 januari 1825 adverteerde de firma:
Wordt gelandt van de Brik Thomas Kapt. LAPHAM van Boston: Nieuwe
Bakkeljaauw in vaten en kisten, Haring, Mackrelen, supra fijne Blom,
Tabak, Spermacetie, Kaarsen en Planken. En nog voorradig Vleesch en
Spek, kompositie Kaarsen, Zeep, Pik, Thee, Zuikerkalk, Zout &c &c &c
Wm Leckie & Comp.
Paramaribo was zo klein dat het niet noodzakelijk was het adres in de advertentie op
te nemen. Waarschijnlijk lag de winkel van Leckie aan de Waterkant of in de
daarachter gelegen Saramaccastraat. In het begin van de negentiende eeuw waren
daar de pakhuizen, werkplaatsen van ambachtslieden en winkels gevestigd. Leckie
had de banden met zijn moederland overigens niet helemaal doorgesneden. Een van
zijn medevennoten van het eerste uur was de Londense koopman David Knox,
mogelijk een kennis van Leckie van voor zijn komst naar Suriname. Ook de Engelsen
Alexander Ferrier en later Thomas B. Parry worden genoemd als vennoten van Leckie
& Comp.
Voor zijn bestaan in Suriname lijkt de Engelsman op meer dan één

5

6

Volkstelling Suriname 1811, Nationaal Archief (NA) in Den Haag. Het origineel bevindt
zich in London, Public Record Office CO 278/15-32. William Leckie wordt ingeschreven
onder nummer 15, als alleenstaand met vier slaven. Jane Ann Gill komt niet in de volkstelling
voor. Voor manumissies zie: Ten Hove, Hoogbergen & Helstone 2004.
Surinaamsche Courant, augustus 1805, raadpleegbaar via www.surinaamsepers.net.
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paard te hebben gewed. In 1820 vermeldt de Surinaamse Almanak de firma als eerste
van de twee genoemde ‘gepriviligeerde kruidenverkoopers’, een drogisterij in modern
taalgebruik. In diezelfde almanak is Leckie ook tweemaal te vinden op persoonlijke
titel; als administrateur op de katoenplantage ‘Johanna en de Zwarigheid’ en in
dezelfde functie op de katoenplantage ‘Harmony’.7 De functie van administrateur
hield de zorg in voor het financiële beheer van de plantage, een taak die vaak vanuit
Paramaribo werd vervuld. Beide plantages waren gelegen aan de Vredenburger Kreek
(aan de Cottica), zodat de functie van administrateur op deze dicht bij elkaar gelegen
plantages goed gecombineerd kon worden.
Het waren gunstige jaren voor de katoenplanters. De Industriële Revolutie in
Engeland maakte het vanaf het einde van de achttiende eeuw mogelijk om katoen
mechanisch te verwerken, waardoor de vraag naar dit product enorm toenam. De
Vredenburger Kreek had een groot deel van de achttiende eeuw een geringe functie,
maar in 1790 werd de kreek tot aan de oceaan gekanaliseerd en werden aan
weerszijden zes katoenplantages aangelegd. De jonge, ingepolderde zeegronden met
slappe klei waren zeer geschikt voor het verbouwen van katoen; de opbrengsten
waren in deze jaren dan ook hoog. 1825 was een echt topjaar; in geheel Suriname
werd maar liefst 1.165 ton katoen geproduceerd, tegenover slechts 309 ton in 1860.8
De almanak van 1821 noemt Leckie alleen nog als administrateur op de plantage
Harmony; de Ier Edward Conolly heeft zijn plek ingenomen op de andere
katoenplantage.9 Het ging Leckie mogelijk zo goed dat hij een aantal nevenactiviteiten
moest stoppen om zich te kunnen richten op zijn handelsfirma.
Leckie woonde in deze jaren in een kapitaal pand aan de Waterkant op nummer 136.
Een meetkaart uit 1813 noemt hem als eigenaar van dit perceel, maar mogelijk bezat
hij het al eerder.10 Het pand (zie afbeelding 2) is te zien op de bekende aquatint die
F. Dieterich in 1817 maakte naar

7

8
9
10

Bij Plantage Johanna en de Zwarigheid (Vredenburgerkreek aan de Cottica) is een combinatie
van Engelsen en Nederlanders in de leiding, terwijl Plantage Harmony (eveneens aan de
Vredenburgerkreek) een volledige Engelse staf had. PL Johanna en de Zwarigheid: eigenaren
erven P. de Smeth vijftig procent en Geo Case vijftig procent, directie J.M. Karg en
administratie E.G. Veldwijk, Paerle en Wm Leckie. PL Harmony: eigenaren J. Oeton en P.
Caddell, directie: J. Caddell en administratie Wm Leckie. Surinaamsche Almanak van het
jaar 1820.
Informatie op website Landsarchief Suriname www.nationaalarchief.sr.
Surinaamsche Almanak van het jaar 1821.
Tekening van landmeter J.G.R. Bohm, Meetkaart vervaardigd in opdracht van Samuel
Fernandes. Hieruit blijkt dat Leckie in 1813 in bezit was van nr. 136 (huidige perceel LAN
222b). Het gaat om de taartpunt tussen het erf van Salomon Emanuels aan de Watermolenstraat
en hat erf van Leckie aan de Waterkant. Het eigendom van Leckie is niet de aanleiding voor
de vervaardiging van de meetkaart. Landsarchief Suriname Dienst der domeinen, archief nr.
319. Gegevens aangeleverd door Philip Dikland.
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een tekening uit de verzameling van P. Beranger.11 Het gaat om het huis met de hoge
punt links van de Koepelkerk (zie afbeelding 3). Dit stuk van de Waterkant is ook
afgebeeld door Gerrit Schouten op een diorama dat zich in de collectie van de Centrale
Bank in Paramaribo bevindt en dat 1819 is gedateerd.12 Het toont hetzelfde huis,
maar nu met een aanbouw aan de voorkant, de straatzijde. De eerste en tweede
verdieping van het huis hebben door de aanbouw een balkon gekregen en de begane
grond heeft een veranda. Nog beter zien we deze uitbouw op het diorama dat Schouten
een jaar later maakte. Het huis op nummer 136 springt met de frisse, groengeverfde
luiken meteen in het oog. Het ging Leckie goed en hij liet zijn net verbouwde huis
en de voorspoed die hij op dat moment kende door Schouten vastleggen in dit
ambitieuze diorama.

Afbeelding 2. Meetkaart van landmeter J.G.R. Bohm, gedateerd 1813

11
12

Aquatint door F. Dieterich naar tekening ‘Paramaribo aan de Rivier van Suriname’. Collectie
NA, Den Haag.
Gezicht op de Waterkant van Paramaribo, gesigneerd linksonder G. Schouten fecit 1819,
56,5 × 44,5 × 22 cm, collectie Centrale Bank van Suriname.
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Afbeelding 3. Paramaribo aan de Surinamerivier, 1817

Bedrijvigheid aan de waterkant
De kijkkast toont de Waterkant, van de Knuffelsgracht links tot aan de hoek van de
Watermolenstraat rechts. Geheel links zien we herberg de Zwaan, herkenbaar aan
zijn uithangbord. In de deuropening staan twee mannen, ieder met een glas in de
hand. Er passeert net een officier te paard. De herberg heeft een uitbouw (die op de
prent van Dieterich overigens nog niet te zien is) waarin de schoen- en laarzenmaker
Thomas Miller zijn werkplaats heeft. Miller is met een paar laarzen bezig terwijl zijn
klant in de deuropening staat te wachten. Schouten heeft met veel oog voor detail de
uitbouw en het afwateringssysteem weergegeven (zie afbeelding 4).
Over de Knuffelsgracht, vernoemd naar Johan Friedrich Knöffel die jarenlang het
pand met de herberg in zijn bezit had, gaat de Engelse brug. Het grote pand aan de
andere zijde van de brug met huisnummer 140 is de stoffen- en servieswinkel van
A.H. de Vries. Op de vensterbanken en binnen in de winkel is een prachtig assortiment
van Fries bont en andere stoffen uitgestald, zaken die De Vries misschien wel via
Leckie inkocht. De zijden paraplu's of parasols die Leckie volgens een advertentie
op
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voorraad had, moeten kenmerkend zijn geweest voor het straatbeeld en lijken
uitsluitend in groen voor te komen.13 Het diorama toont een aantal paraplu's, zoals
onder de arm van de dominee die net de winkel van De Vries passeert (zie afbeelding
5). Voor de winkel staat een groep Indianen met drie papegaaien en een roodblauwe
ara op een stok.

Afbeelding 4. Detail van afbeelding 1 met uitbouw schoenmaker Miller

Afbeelding 5. Parasol Krayenhoff, gebruikt tijdens zijn verblijf in Suriname in 1825

Wie rond 1820 in de drie volgende huizen woonden, is onbekend, maar nummer
136 is het huis van Leckie zelf. Schouten heeft een klein hartje gesneden en boven
het huisnummer geplaatst, mogelijk als een subtiele aanwijzing dat hier zijn
opdrachtgever woonde. Volgens de familieoverlevering stelt de figuur voor de deur
van nummer

13

Advertentie in Surinaamsche Courant, woensdag 4 januari 1826, aanwezig in bibliotheek
KIT RN-24. Gaspard Philippe Charles van Breugel (1842: 26): ‘Niet weinig verwonderd
was ik, te zien, dat men in de stad met zijden parapluies liep, even als in Europa; doch zij
dienen hier tevens als parasols, en worden verkocht voor vijftig en zestig gulden Surinaamsch.’
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136, in zijn witte broek en hemd en groengeruite jasje, William Leckie voor (zie
afbeelding 6). Dit is echter moeilijk te rijmen met de getinte huidskleur van de figuur.
Schouten geeft in zijn diorama's nauwkeurig de diversiteit in huidskleur bij zijn
figuren aan. Dat is ook te zien in dit diorama van de Waterkant, waar hij zelfs een
overzicht lijkt te geven van het gevarieerde straatbeeld dat men in Paramaribo kon
aantreffen. Een dergelijke nauwkeurigheid strookt niet met het geven van een getinte
kleur aan de figuur die zijn opdrachtgever moest voorstellen.

Afbeelding 6. Detail van afbeelding 1 met personen voor het huis van Leckie

Ook de twee Creoolse dames met wie de zogenaamde Leckie staat te praten,
kunnen geen verwijzing zijn naar de Engelse Jane Ann Gill. Heeft Schouten zijn
opdrachtgever wellicht elders in het diorama afgebeeld?
Voor de beantwoording van deze vraag komt een andere bron van pas. Het is een
ingekleurde tekening die net als het diorama tot voor kort in bezit was van directe
nazaten van William Leckie en die 1813 is
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gedateerd.14 We zien vier mannen die bij kaarslicht aan het kaarten zijn (zie afbeelding
7).

Afbeelding 7. Anonieme tekening, Whist Party Surinam, 1813

‘Whist Party Surinam 1813’ is de titel van de tekening. De herkomst en datering
maken het niet onwaarschijnlijk dat William Leckie zelf is afgebeeld. Hiervoor
komen twee mannen in aanmerking: degene die we links en face zien, en de man
aan zijn linkerhand die we frontaal zien. De andere twee mannen zijn Engelse
militairen en vallen daarom af. Het diorama toont op de kade vlakbij nummer 136
het douanehuis. Het is de plek waar de binnenkomende schepen hun invoerrechten
moesten betalen. Naast dit ‘huis voor de kommiezen’ bevond zich een van de
landingsplaatsen die in de volksmond de Plattebrug werd genoemd. Deze maakte
het voor schepen mogelijk ook bij eb te laden en te lossen. In het diorama staan twee
blanke mannen op de landingsplaats, van wie er één een papier in de hand heeft. Hij
heeft een vergelijkbare geprononceerde neus als de linkerfiguur op de tekening met
de kaartspelers (zie afbeelding 8). Gaat het in beide gevallen om William Leckie en
heeft Schouten zijn opdrachtgever ‘in actie’ afgebeeld, met papieren in de weer op
de kade van de Waterkant?

14

NG-2009-1, anoniem (Engelse school), gedateerd 1813, 15,4 × 20, 6 cm.
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Afbeelding 8. Detail van afbeelding 1 met twee mannen naast douanehuis
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Afbeelding 9. Detail van afbeelding 1 met tentschip

Dat de Waterkant een belangrijke plek was voor Leckie staat buiten kijf. Hier
kwamen de koopvaardijschepen van over de oceaan aan, zoals het schip dat Schouten
links het diorama uit liet varen. Na het betalen van de invoerrechten kon de
scheepslading op karren worden overgeladen, die in deze periode voor vier schellingen
per vracht binnen Paramaribo werden vervoerd. Daarbuiten kostte een ritje zes tot
acht schellingen (Lammens 1982: 61). Het waren simpele karren die bestonden uit
een brede ladder op twee wielen, voortgetrokken door een paard of muilezel. Voor
het vervoer richting de plantages in het achterland maakte men meestal gebruik van
pondo's, platte schepen met een dak van bananenblad dat de goederen tijdens het
vervoer tegen de brandende zon beschermde. De plantage-eigenaar liet zich in een
tentschip vervoeren. Ook dat type vaartuig is door Schouten op het diorama
weergegeven, alsof hij een representatief beeld heeft willen geven van de verschillende
schepen die de voorbijganger aan de Waterkant kon aanschouwen (zie afbeelding
9). Tentschepen bestonden uit een overdekt deel waar de plantage-eigenaar met zijn
familie of gasten uit de zon kon zitten, en een deel waar de roeiers zaten. Het was
een aangename manier van reizen, waarbij het zaak was goed gebruik te maken van
het tij.

Stadsbrand van 1821
De afmetingen van de kast, de hoeveelheid figuren, de gedetailleerdheid en de
getrouwe weergave van de topografische werkelijkheid, maken het diorama van de
Waterkant tot een van de mooiste kijkkasten die we van Gerrit Schouten kennen.
Daar komt nog een belangrijk aspect bij: een jaar na de vervaardiging brandde dit
deel van Paramaribo volledig af. Deze gebeurtenis maakt het diorama tot een uiterst
belangrijke historische bron. De brand ontstond op zondag 21 januari 1821 op het
achtererf van een huis aan de Waterkant. Het vuur sloeg al snel over naar een
achterliggend pakhuis, waarna het zich, aangewakkerd door de
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wind, snel verspreidde. In totaal werden 400 woonhuizen en 800 pakhuizen en
bijgebouwen verwoest. Ook openbare gebouwen als kerken, de schouwburg, de
Waag en de Weeskamer gingen in de vlammen op. H. Uden Masman sr., predikant
van de Koepelkerk, beschreef de brand en de dramatische gevolgen ervan:
Aan het einde van de Watermolen - Straat, aan den Waterkant, over het
huis of bureau van den kommies ter Recherche, sloeg de brand over aan
de overzijde van deze straat, en ongeveer tien ure 's avonds, was zoowel
deze zijde daarvan, als de Waterkant en Knuffels - Gracht tot bij de
zoogenoemde Engelsche brug afgebrand. In eene buitengewone verwarring
werd het huis van den herbergier SCHWAAN, hetwelk over deze brug
stond, en reeds van boven in de vlammen was, in de Straat van den Heiligen
Weg omver gehaald, in plaats van hetzelve naar de zijde van de Knuffels
- Gracht ter neder te werpen; dit gaf natuurlijk aanleiding, dat het groote
pakhuis van den heer J.C. STUGER, hetwelk op den hoek van den Heiligen
- Weg en Waterkant, dus juist over voorsz. Herberg gelegen - en vol was
met verscheidene honderden flesschen likeur, olie, en velerhande brandbare
stoffen, (welke men nog bezig was, van daar, benevens het grootste
gedeelte der overige goederen, weg te voeren,) eensklaps door de brandende
deelen van voormeld neêrgehaald gebouw aangetast, en spoedig door de
hevige vlammen verteerd werd (Uden Masman 1811: 5-6).
Ook Leckies huis, zojuist opgeknapt en verbouwd, werd in de as gelegd. Het diorama
bleef echter gespaard, evenals de tekening uit 1813. Kennelijk heeft men nog een
deel van de inboedel kunnen redden. Het hart van de stad was verwoest, maar werd
in flink tempo weer opgebouwd, vaak op de stenen fundamenten van de huizen die
er eerst stonden en met huizen die erg aan hun voorgangers doen denken. Op een
meetkaart van 23 mei 1824 heeft landmeter A.H. Hiemcke de hoek van de Waterkant
en de Watermolenstraat vastgelegd.15 Het hoekerf was toen verdeeld in twee
taartpunten. Het deel aan de Waterkant werd aangeduid als LBN 136 en was eigendom
van William Leckie.

Het testament
In 1820, het jaar waarin het diorama werd vervaardigd, liet William Leckie een
testament opstellen, helaas zonder vermelding van de kijkkast.16

15

16

Het deel in de Watermolenstraat behoorde aan C.F. Thevin fils. Het is onbekend of de erven
al bebouwd waren. Landsarchief Suriname, Archief Dienst der Domeinen, archief nr. 319.
Gegevens aangeleverd door Philip Dikland.
Het manuscript van het testament gedateerd 25 maart 1820 bovindt zich in de collectie van
het Rijksmuseum: inv. nr. NG-2008-15. Het bevat tevens het codicil ven 14 oktober 1822.
De ‘approved’ versie bevindt zich in The National Archives in Kew Gardens, Londen: PROB
11/1678, ref. 126 en 127.
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Leckie noteerde wel diverse bedragen voor zijn zuster Sophia en zijn broers
Remington en James Henry. Zijn dochter Ann zou het grootste bedrag ontvangen,
10.000 pond sterling, echter onder strikte voorwaarden. Tot zij meerderjarig zou zijn,
werd het geld in een fonds ondergebracht, waarvan de rente aan haar onderhoud ten
goede zou komen. Voor haar 21ste mocht zij niet trouwen zonder toestemming van
haar tante Sophia, die zou optreden als haar voogdes. En als zij trouwde zou haar
echtgenoot nooit enige zeggenschap krijgen over haar vermogen. Jane Ann (zijn
echtgenote) kreeg een jaarlijkse toelage. Daarnaast zou zij alle meubels, linnen,
plaatwerken en boeken erven, met uitzondering van het bureau dat voor Sophia was
bestemd en de Encyclopaedia Britannica, die naar een zekere George van Leckie
zou gaan.
Deze George was werkzaam bij Leckie Comp; gezien zijn achternaam was hij
waarschijnlijk de door William op 6 mei 1818 vrijgemaakte slaaf George.17 De slaven
Henry en Bruno moesten nog zeven jaar werken voor Jane Ann, waarna ze - volgens
de geldende wetten - hun vrijheid mochten claimen, mits ze zich gedurende deze
jaren goed hadden gedragen. Op 14 oktober 1822 stelde William nog een codicil op,
waarin hij onder meer zijn partners en goede vrienden David King en Alexander
Ferrier aanbeval om Thomas B. Parry als vennoot in de firma op te nemen.
William Leckie overleed op 8 april 1824. Hij was onderweg van Suriname naar
Groot-Brittannië met het schip de Anna Maria. Zijn trouwe slaaf William van Leckie
was bij hem en zorgde ervoor dat alle papieren en bezittingen van zijn meester in
handen van Sophia kwamen. Het schip kwam rond de 28ste april aan ‘in the Downs’,
waarvandaan kapitein John J. Haynes meteen een brief stuurde aan David Knox
‘Crescent Minories London merchant’ om hem op de hoogte te stellen van het
overlijden van Leckie aan boord van zijn schip.18 William van Leckie logeerde
gedurende de afhandeling van alle zaken bij Leckies zuster Sophia op Mornington
Place (Southampton Row, Middlesex).
In Paramaribo werd voor Leckie een marmeren gedenkteken geplaatst in de
Lutherse kerk. In 1832 ging dit gedenkteken verloren bij de volgende grote stadsbrand
die Paramaribo trof. Marten Douwes Teenstra (1833: 14) gaf een beschrijving van
het gedenkteken:
Regt tegen over het orgel vond men aan het Ooster - geveleinde boven
den predikstoel, op eene steen in den muur de woorden: Gloria in excelsis
Deo 1768. Aan de achter- of noordermuur, was een marmeren
gedenkteeken geplaatst, nu geheel tot poeder verbrand,

17

18

George (m) mulat, kind (nummer 132 in register van vrijgemaakte slaven), vrijgelaten op 6
mei 1818 (Ten Hove, Hoogbergen & Helstone 2004). Zie ook advertentie in Surinaamsche
Courant van 16 maart 1818, aanwezig in bibliotheek KIT RN-24.
Zie de ‘approved’ versie van het testament in The National Archives, Kew Gardens, Londen:
PROB 11/1678, ref. 126 en 127.
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ter gedachtenis van den engelschen koopman william leckie Esq., dewelke
den 8sten April 1824, na 24 jaren in deze Kolonie geweest te zijn, in den
ouderdom van 45 jaren overleed. Verder las men op dit monument: ‘In
the midst of life we are in death’ alsmede in diezelfde taal, de woorden te
vinden in het Evang. joh. XI. 25, 26.
Hoe het verder afliep met Jane Ann en dochter Ann weten we niet. In het wijkregister
van Paramaribo uit 1828 worden ze niet vermeld.19 Wel blijkt dat Waterkant nummer
136/137 in dat jaar werd bewoond door de voormalige vennoot van Leckie, Thomas
Buttler Parrij (of Parry), 34 jaar oud. Ook Johannes Cornelis van Ferrier, 49 jaar oud,
woonde er; mogelijk was hij een vrijgemaakte slaaf van de andere compagnon,
Alexander Ferrier. Verder werden nog dertien personen geregistreerd op dit adres.
Waarschijnlijk heeft Parry het huis van Leckie gekocht na diens overlijden. De Firma
W. Leckie & Comp. werd aanvankelijk onder dezelfde naam voortgezet door zijn
vennoten Ferrier en Parry. Vanaf 1826 verschenen advertenties in de Courant onder
de naam A. Ferrier & Comp.20
Van de twintig jaar durende aanwezigheid van William Leckie in de kolonie zijn
slechts weinig tastbare feiten overgebleven: enkele archiefstukken en het diorama
dat Gerrit Schouten maakte. De kijkkast is in de familie vererfd via Sophia Leckie
en zal in het tweede kwart van de negentiende eeuw naar Groot-Brittannië zijn
verscheept, samen met het bureau, om uiteindelijk in de collectie van het Rijksmuseum
te belanden als een zeer gedetailleerde weergave van een bedrijvig en kleurrijk
Suriname in de eerste helft van de negentiende eeuw.
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Rose Mary Allen
‘Leren hoe je man moet zijn’
Curaçaose zeevaarders naar New York, 1900-19241
De Caraïbische Zee vormde lange tijd een belangrijke schakel in scheepsroutes tussen
de verschillende continenten. Curaçao speelde hierbinnen een voorname rol. Het
waren voornamelijk de handel en de scheepvaart die de economie van het eiland in
stand hielden. De goede haven van Willemstad maakte rond Curaçao veel
scheepvaartverkeer mogelijk. De zwarte volksklasse was direct of indirect verbonden
aan de activiteiten in de haven.
Naar haar rol in de zeevaart is echter nog weinig onderzoek gedaan. De studies
over zeevaart betreffen meestal macrosociaaleconomische aspecten (Muskus 1948;
Menkman 1930-1931; Bakker 1962; Van Soest 1977) en belichten nauwelijks de rol
en invloed daarvan op het leven van gewone mensen. Uitzonderingen hierop vormen
studies naar de in de zeevaart ingezette slaven. Zowel internationaal als nationaal is
de belangstelling voor dit onderwerp aan het groeien. Deze studies verbreden het
inzicht in de door slaven uitgevoerde werkzaamheden: duidelijk wordt dat slaven
ook buiten de landbouw werk verrichten.
Een voorbeeld van zo'n studie is Black Jacks; African American seamen in the
age of sail (1997) van W. Jeffrey Bolster - zelf een gewezen zeeman en nu verbonden
aan de Universiteit van New Hampshire. Bolster beschrijft maritieme ervaringen van
Afrikaanse slaven op de schepen en bekijkt de symbolische betekenis van de zeevaart
voor deze groep. Volgens de auteur was de situatie op de schepen verre van ideaal.
Toch verkozen velen de zee boven het landbouwwerk, dat zwaar was en weinig
persoonlijke vrijheid kende (Bolster 1997: 11). Ook de Nederlandse historicus Wim
Klooster (1999) en de Amerikaanse sociologe Linda Rupert (1999) hebben in hun
studies de situatie van Curaçaose slavenzeelieden beschreven, met nadruk op de
manier waarop slaven tijdelijk hun vrijheid kregen om dit beroep uit te oefenen.
De Curaçaose historica Emy Maduro (1986) behandelde slavenzeemannen in haar
deel van het boek In het land van de overheerser II; Antillianen en Surinamers in
Nederland, 1634/1667-1954, dat zij samen

1

Dit artikel is een bewerking van mijn lezing A preliminary inquiry into the lives of seamen
travelling from Curaçao to New York, 1900-1924, aan de Universiteit van de Nederlandse
Antillen (UNA) in januari 2009, in het kader van de herdenking van 400 jaar relaties tussen
Nederland en New York.
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met Gert Oostindie schreef. De sociale situatie van de zwarte zeevaarders na de
Emancipatie in 1863 is echter nog weinig belicht, terwijl de scheepvaart en andere
maritieme activiteiten voor veel Curaçose mannen belangrijke inkomstenbronnen
vormden - soms noodgedwongen door de slechte landbouwomstandigheden op het
eiland. Een groot deel van de mannelijke beroepsbevolking was, behalve door
migratie, vanwege hun rol in de zeevaart voortdurend afwezig.
Centraal in dit artikel staan de rol en ervaringen van Curaçaose zeemannen uit de
zwarte volksklasse op de route Curaçao-New York in de eerste twee decennia van
de twintigste eeuw. Hiervoor heb ik gebruikgemaakt van de database2 van de website
van de Joodse genealogie. Deze database is geconstrueerd uit zogenoemde
scheepsmanifesten: gedetailleerde lijsten van alle passagiers en de bemanning van
de rederijen die tussen 1892 en 1924 aankwamen op Ellis Island, de haven van New
York. In deze periode arriveerden in die haven in totaal ruim 22 miljoen immigranten,
passagiers en zeelieden. De gegevens betreffen naam, ras, sekse, positie op het schip,
lengte, gewicht, oogkleur en zelfs lichamelijke gebreken.3 Ook werd vermeld of de
persoon kon lezen en schrijven.4
Naast de database steunt dit artikel op de orale geschiedenis die van enkele
zeevaarders en hun familie werd opgetekend. Deze informatie dient ook ter aanvulling
op de databasegegevens. Zeevaarders vertelden over zaken als het werk en de
leefomstandigheden aan boord van de schepen; hun families over de invloed van het
zeemansberoep op hun leven.

Zeevaart en handel op Curaçao
Dankzij de zeevaart heeft Curaçao een belangrijke positie vervuld als transport- en
importhaven van goederen en producten. Vanaf 1675 werd het eiland door de
West-Indische Compagnie uitgeroepen tot een vrijhaven met openstelling voor alle
schepen van alle nationaliteiten. Dit recht gold voor een periode van honderd jaar,
zodat het eiland het centrum werd van de bloeiende Nederlandse handel van en naar
het Amerikaanse continent (Rupert 2006: 14).
Handel werd zo een belangrijke bron van inkomsten voor het eiland.

2

3

4

http://www.jewishgen.org/databases/EIDB/ellisgold.html, hierna aangeduid als de Ellis Island
database. Met dank aan Willem Wilmus, die voor mij het onderzoek deed van de database,
en aan Cristel Monsanto, die de verschillende mogelijkheden aanwees van deze database;
ook aan Helma Maduro en André Rancuret voor het verschaffen van gegevens en aan Oscar
van Dam voor het kritisch lezen van dit artikel.
Deze datebase, gratis toegankelijk via het internet, is een goed instrument voor historisch
onderzoek. De oorspronkelijke scheepsmanifesten zijn te downloaden van de site.
http://www.jewishgen.org/databases/EIDB/ellisgold.html.
Deze database is onderzocht aan de hand van de meest voorkomende achternamen van de
volksklasse op Curaçao. Hierdoor kunnen degenen met minder voorkomende achternamen
over het hoofd gezien zijn. Een probleem is verder dat heel veet namen niet nauwkeurig
gespeld staan in de lijsten.
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Beschrijvingen van het negentiende-eeuwse Curaçao door reizigers en tijdelijke
bewoners, zoals door Van Paddenburg (1819), Bosch (1829-1836), Teenstra
(1836-1837), S. van Dissel (1857), J. Van Dissel (1868), Simons (1868) en Brusse
(1882), laten zien hoe handel en scheepvaart destijds de bedrijvigheid in de
samenleving bepaalden. Onderwijzer Gerrit Gijsbert van Paddenburg, bijvoorbeeld,
schrijft in 1819 dat aan de kade genaamd ‘Waterkant’, met veel respectabele huizen
en winkels, ook schepen afmeerden om te laden en te lossen.5 Van Soest stelt dat de
Curaçaose handel vooral internationaal was, weinig lokaal. Firma's konden
tegelijkertijd groothandelaar, importeur, exporteur en detaillist zijn. Soms hadden
zij ook een agentschap voor een scheepvaartlijn (1977: 37).
Na 1850, toen de economie zich stabiliseerde en zelfs enigszins verbeterde, nam
de handel toe doordat schepen weer de Caraïbische en Zuid- en Noord-Amerikaanse
havens aandeden (Rupert 1999: 70-71). Naast grote schepen ging het brikken, goletten,
barken, ‘fluiten’ en ‘faluches’. De Nederlandse schepen brachten tonnen aan voedsel
en meubels.6 Het aantal op Curaçao binnenkomende zeilschepen steeg van 458 in
1825 naar 605 in 1850 tot 1.174 in 1870. Na 1870 valt opnieuw een stijging waar te
nemen. Bekend was de in 1882 opgerichte Koninklijke West-Indische Maildienst
(KWIM), die een passagiers- en vrachtdienst op Paramaribo, Willemstad en een
aantal andere West-Indische havens onderhield. Maar de KWIM zou door het
mislukken van de bacovencultuur in Suriname in een moeilijke financiële positie
komen te verkeren en werd in 1912 overgenomen door de in 1856 opgerichte
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) (Knap 1956: 122-124).
De vervanging van zeil- door stoomschepen tegen het einde van de negentiende
eeuw droeg bij aan de verbetering van de communicatie en handel tussen Europa en
de Verenigde Staten. In 1884 werden voor het eerst steenkolen ingevoerd op Curaçao.
Hierbij werd een poging ondernomen om Willemstad te maken tot een bunkerhaven
voor stoomschepen, die toen nog uitsluitend kolen gebruikten. In het begin van de
twintigste eeuw steeg de koleninvoer licht. Door de lage havenkosten, de goedkope
arbeidskrachten en de snelheid waarmee de bunkerkolen werden ingeladen, kon het
eiland de positie van bunkerhaven innemen (Bakker 1962: 27). De Curaçaose
economie profiteerde van het ontbreken van een rechtstreekse verbinding tussen
Europa, New York en de kuststreken van Zuid-Amerika. Zo werden stapelproducten
uit Venezuela via Curaçao doorgevoerd naar de Verenigde Staten en naar Europa,
en producten uit die landen naar bijvoorbeeld Venezuela en Colombia. Venezuela
had een slechte verbinding met het eigen binnenland en was tot ver in de twintigste
eeuw afhankelijk van Curaçaose schoeners voor snel, goedkoop en

5
6

www.curacaomaritime.com/documenten/Handelskade.doc, 15 november 2009.
www.norberthendrikse.nl.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

130
betrouwbaar vervoer van passagiers en vracht tussen de Venezolaanse havensteden.
Sommige Curaçaoënaars werden zelfs kapitein op de vele kleine scheepjes die de
Caraïbische Zee bevoeren (Rupert 1999).
De verbinding van Curaçao met de buitenwereld werd in de eerste decennia van
de twintigste eeuw onderhouden door diverse scheepvaartlijnen. In 1906 waren dit
de genoemde KWIM, de Duitse Hamburg-Amerikalijn, de Italiaanse La Veloce, de
Britse Leyland line en Harrison-line, de Spaanse Compañía Transatlántica de
Barcelona, de Amerikaanse Red D-Line en de Franse Compagnie Générale
Transatlantique (Bakker 1962: 29). Deze stoomvaartmaatschappijen werden behartigd
door lokale Curaçaose handelshuizen (Van Soest 1977).
Voor Curaçao betekende de opening van het Panamakanaal in 1914 een nieuwe
impuls in de zeevaart. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam die weliswaar af - de
trans-Atlantische zeevaartroute kwam in gevaar - maar de teruggang in de handel
tussen Curaçao en Nederland stimuleerde juist de handel tussen Curaçao en Amerika
(Rupert 1999: 70-71).
Naast het vervoer van producten nam het reizigersvervoer steeds meer toe. Zo
kwamen in 1905 ongeveer 10.000 passagiers op het eiland aan, op doorreis naar
Venezuela (Bakker 1962: 27). Onder dit reizigersverkeer bevonden zich ook
kooplieden uit Venezuela, Colombia, de Dominicaanse Republiek en Haïti die
producten kwamen opkopen. In 1905 standen op Curaçao 53 exportbedrijven
geregistreerd. Er waren 438 winkeleigenaars met personeel. Verder boden 150 lokale
schepen aan ongeveer 1000 zeemannen werk (Rupert 1999: 70-72).
De activiteiten in de scheepvaart en handel gingen gepaard met werkzaamheden
aan boord, maar velen verdienden ook hun brood met het laden en lossen van de
schepen die afgemeerd lagen. Anderen kregen werk als ‘kustmatrozen’ en werden
aan boord van de schepen van de Red D-line en de KWIM ingezet als hulpmatrozen
voor het innemen en lossen van lading in tussenhavens. Deze kustmatrozen werden
op de terugweg dan weer afgezet (Van Soest 1977: 45).7 Het Koloniaal Verslag van
1908 vermeldt dat het zeilvaartverkeer tussen Curaçao en de Venezolaanse en
Colombiaanse havens werd onderhouden door 44 schoeners - 28 Nederlandse, acht
Venezolaanse en acht Colombiaanse - die per jaar gemiddeld elk twaalf reizen
maakten. De gehele bemanning, 440 man, bestond uit Curaçaoënaars.
Handel en scheepvaart hadden soms te lijden van turbulente politieke
ontwikkelingen in de omringende landen. Latijns-Amerika had in die periode te
maken met revoluties die de Curaçaose economie niet onberoerd lieten. Ook de
handelsbarrières met Venezuela aan het begin van

7

Het Koloniaal Verslag van 1908 vermeldt dat de schepen van de KWIM en Red D-line
Curaçaoënaars als zeelieden in dienst hadden om te helpen de vracht te laden en te lossen in
de nabije havens.
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de twintigste eeuw, zoals het door de Venezolaanse regering uitgevaardigde verbod
op verkeer met kleine zeilschepen en de aanwijzing van Puerto Cabello als
overscheephaven, veroorzaakten een neergang in de economische situatie van
Curaçao. In de jaren twintig van de twintigste eeuw was de economie van het eiland
gericht op de olieraffinaderij. De werkgelegenheid steeg enorm, wat ten goede kwam
aan de inkomsten en de koopkracht. Alle sectoren van de economie waren verbonden
met de olie-industrie (Rupert 1999). Dit leidde tot een ander soort zeevaartberoep,
waarover later meer.

Zwarte zeevaarders aan het werk
Onder zwarte mannen bestond het beroep van zeevaarder al tijdens de slavernij. In
tijden van economische malaise verhuurden de slaveneigenaars hun mannelijke
slaven om als zeevaarder te werken. Zij kregen een pro forma vrijheidsbrief om zich
op een schip aan te monsteren. Tussen 1741 en 1771 werden op deze manier 154
slaven tijdelijk vrijgekocht, zodat zij konden gaan varen. Na terugkomst werden zij
weer tot slaaf gemaakt (Rupert 2006: 130). Dit fenomeen bestond ook in de rest van
de Caraïben. Michael Jarvis (2002) beschrijft het voor het Caraïbische eiland
Bermuda. Volgens de auteur waren deze slaargemaakten zich bewust van hun
afhankelijkheid van hun eigenaars en onderhandelden zij vanuit deze gedachte over
het verkrijgen van allerlei sociale en economische voordelen. Zo kregen zij van hun
eigenaars een deel van hun loon om kleren te kopen. Behave dat dit geld ze een zeker
gevoel van onafhankelijkheid gaf, wisten sommigen hiermee hun vrijheid te kopen.
Enkele Curaçaose zeevaarders vluchtten tijdens een dergelijke reis en kwamen
niet meer terug naar het eiland. Een lijst van gevluchte slaven uit 1775 laat zien dat
16,6 procent van hen zeelieden waren (Klooster 1999: 506). Neville Hall (1985)
heeft dit fenomeen, dat hij maritieme maronage noemde, bestudeerd voor de rest
van de Caraïben. In het geval van Curaçao vluchtten de slaven wanneer ze in een
vreemde haven aankwamen.8 Degenen die gewoon terugkeerden, deden dat
waarschijnlijk - evenals elders het geval was - vanwege familiebanden (Price 1966:
1371).
Na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 vormde de zeevaart ook voor de
vrijgemaakten een belangrijke bron van werkgelegenheid (evenals voor degenen die
reeds voor die datum vrij waren). De zeevaart was een alternatief voor het werken
en wonen op de plantages onder het zogenoemde paga tera-systeem: in ruil voor het
landgebruik waren de vrijgemaakten verplicht een aantal dagen per jaar ‘gratis’ voor
de plantagehouders te werken. Indirect bleven zij zo sociale controle uitoefenen op
het leven van hun voormalige slaven. Velen probeerden zich

8

Lijsten van gevluchte slaven gaven ook de plek aan waar zij gevlucht waren en hun mogelijke
nieuwe plaats van vestiging.
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hieraan te onttrekken door in de stad op zoek te gaan naar werk. Deze drang naar
vrijheid, soms ook aangewakkerd door economische malaise, deed menigeen zelfs
emigreren naar andere landen in de regio. Ook het zeemansberoep werd aangegrepen
om het eiland te ontvluchten. De zeevaart zou, naast landbouw, visserij en
hoedenvlechterij - en later de olieraffinaderij - in de twintigste eeuw een belangrijke
bron van werk blijven voor Curaçaoënaars.

Tabel 1. Aantal Curaçaose zeevaarders, 1905-1928
Jaar
1905

Aantal
1455

Jaar
1917

Aantal
1085

1906

777

1918

1069

1907

802

1919

1052

1908

804

1920

1050

1909

804

1921

1088

1910

805

1922

1095

1911

813

1923

1098

1912

801

1924

1235

1913

948

1925

1169

1914

941

1926

1200

1915

952

1927

1401

1916

938

1928

1522

Bron: Dekker 1982: 152
De daling van het aantal Curaçaose zeevaarders in 1906 (zie Tabel 1) hing naar alle
waarschijnlijkheid mede samen met het genoemde verbod dat de Venezolaanse
overheid uitvaardigde op transport met kleine schepen; voor Puerto Cabello op
Curaçao pakte dit als overscheephaven voor de zeilvaart zeer nadelig uit. Een ander
gevolg van de Venezolaanse maatregel was dat Amerikaanse schepen van de Red
D-Line het eiland niet meer aandeden (Koloniaal Verslag 1907: 25). Deze schepen
voeren geregeld vanuit Curaçao naar Venezuela, Puerto Rico, Havana en New York.
Door het uitblijven van de tochten van de Red D-Line zaten de kustmatrozen nu
zonder werk (Koloniaal Verslag 1908: 33).
De aard van de werkzaamheden als zeeman volgde de veranderingen in de
scheepvaart. De introductie van stoomboten vergde andere kennis en vaardigheden
van de arbeiders. Voor het werken op deze schepen waren bijvoorbeeld mensen nodig
die de ketels konden stoken en het steenkool naar de bunkers brengen. Maar men
had ook behoefte aan koks en scheepskelners voor de bediening van de passagiers
en de talrijke bemanningsleden.
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Varen via Curaçao naar New York; een casestudie
Richten we ons op de route Curaçao-New York-Amsterdann, dan is het interessant
de schepen van Amsterdamse rederijen onder de loep te nemen. Ten minste twee
Amsterdamse rederijen voeren aan het begin van de twintigste eeuw tussen Curaçao
en New York: de KNSM en de KWIM. Zoals gezegd, werd de laatste in 1912 door
de eerste overgenomen. Vanaf 1888 voer de KNSM de route
Amsterdam-Suriname-Demarara-Trinidad-Curaçao-Port au Prince-New York. Maar
er waren ook schepen van deze twee rederijen die vracht en passagiers vervoerden
tussen New York en het Caraïbisch gebied: onder meer de Prins der Nederlanden
tussen 1907 en 1924 (42 plaatsen voor passagiers), The Nickery tussen 1913 en 1922
(24 passagiersplaatsen), de Amazone tussen 1922 en 1942 en de Astrea tussen 1921
en 1924.
Om een beter beeld van zo'n reis te krijgen, kijken we om te beginnen naar een
willekeurige aankomst van de Prins der Nederlanden in New York, en wel die op
22 oktober 1919. Welke route het schip heeft afgelegd, is niet precies te zeggen. Uit
de manifesten blijkt dat de kapitein met zijn officieren op 16 juni 1919 in New York
aan boord gaat. Na omzwervingen arriveert het schip op 5 september weer in New
York. Vervolgens is De Prins op 2 oktober in de haven van Paramaribo. Op 7 oktober
vertrekt het schip uit de haven van Curaçao via Haïti naar New York. Van New York
zal het op 17 november weer naar Port au Prince varen. Met 42 passagiers zijn alle
plaatsen op De Prins bezet. Onder hen bevinden zich een Amerikaanse familie, een
paar Britten en inwoners van Sint Maarten. Bij aankomst telt het schip 52
bemanningsleden. Op de manifesten wordt via een eenvoudig rekensommetje het
aantal bemanningsleden bijgehouden:
Aantal bemanningsleden bij aankomst:

52

Aantal deserties:

-3

Overleden of naar hat ziekenhuis:

0

Het schip verlaten in New York:

-10

Aangemeld in New York:

+4

Het schip voer verder met een bemanning 43
van:
Uit de manifesten blijkt dat enkele mannen bij aankomst in New York deserteerden.
In zulke gevallen werden hun namen op het manifest doorgestreept en werd
daaroverheen ‘deserted’ geschreven. Volgens orale bronnen werden zij opgevangen
door mannen die daar reeds verbleven.
Onder de bemanning bevinden zich Amerikanen en mensen uit Brits West-Indië,
maar het merendeel heeft de Nederlandse nationaliteit. De kapitein en officieren zijn
(blanke) Nederlanders. Dit geldt ook voor de
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technici, hoewel er één Amerikaan bij zit. In de lagere rangen komen geen blanke
Nederlanders voor. In de manifesten zijn onder de bemanningsleden 26 Antillianen
benoemd als ‘DWI’ (Dutch West Indies). Allen zijn op 7 oktober op Curaçao aan
boord gegaan. Zes werken er in de keuken (pantryman/messman); vijf van hen stoken
het vuur (fireman) en zes moeten de kolen voor het vuur doorgeven (coalpasser).
Dan is er nog de scheepstimmerman. De rest is matroos. Geen van hen blijft in New
York. Op 17 november varen ze weer terug naar Haïti.
De zes die in de keuken werken, zijn jongemannen tussen de 16 en 29 jaar. De
meesten deden volgens de manifesten de haven van New York slechts twee keer aan
(allen in 1919 en later in 1920). Met de nodige voorzichtigheid zouden we hieruit
kunnen concluderen dat deze jongemannen niet permanent voeren. Meestal werd het
tweede bezoek met een ander schip dan de Prins afgelegd. Uitzonderingen hierop
vormen Manuel D. Croes en Moises Offerman, die op 17 juli en 5 september 1919
ook al met de Prins der Nederlanden naar New York varen. Op 7 oktober gaan ze
op Curaçao opnieuw aan boord van de Prins der Nederlanden.
Een ander bemanningslid is de timmerman Daniel Gomez, in 1919 33 jaar oud.9
Zijn naam komt drie keer voor in de database. In juli 1919 arriveert hij in New York
op de Prins der Nederlanden. Hij is dan vuurstoker. Hij schijnt later carrière gemaakt
te hebben, want in oktober van hetzelfde jaar is hij timmerman. In 1922 arriveert hij
weer in New York, nu op het eveneens Amsterdamse schip de Astrea. In alle gevallen
gaat hij op Curaçao aan boord en arriveert hij na een tussenstop op Haïti na drie
weken in New York.
Onder de matrozen komen we de 35-jarige Antonio Petrona tegen, die New York
tussen 1919 en 1924 maar liefst vijftien keer aandoet. In oktober 1919 is het zijn
tweede bezoek aan New York. In januari 1920 zet hij opnieuw voet aan wal op Ellis
Island. Hij is dan nog steeds matroos, maar vaart nu op de Prins Willem 1. Hij is
ongeveer twee weken daarvoor ingescheept op Curaçao. In november 1920 komt
Antonio weer in New York aan, nu op het KNSM-schip Fauna. Hij is opnieuw
vertrokken vanuit Curaçao. Dan komt er een grotere reis. Op 1 april 1921 arriveert
hij op de Hebe vanuit Amsterdam in New York. Het schip is op 9 februari uit
Amsterdam vertrokken en via Curaçao naar New York gegaan; een reis van een
kleine twee maanden. In 1923 en 1924 doet Antonio New York een keer of tien aan
op rwee andere KNSM-schepen, de Astrea en

9

André Rancuret heeft onderzoek gedaan naar Daniel Gomez (Djinga), familielid van zijn
vrouw. Daniel Gomez was geboren uit Djinga, van beroep wasvrouw, in het stadsdistrict op
10 april 1886. Hij huwde op 13 november 1907 met Cecilia Albertus. Uit dit huwelijk is 1
kind geboren: Carlito Antonio Djinga, 24 november 1907. Het huwelijk is ontbonden door
het overlijden van Cecilia Albertus op 8 juli 1911. Daniel, bijnaam Denny, hertrouwde op
25 januari 1921 met Maria Eugenia Anita, geboren op 28 maart 1888 te Curaçao. Uit dit
huwelijk zijn geen kinderen geboren.
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de Carna. Hier zien we dat Antonio in 1921 en 1922 niet naar New York vaart. De
reden hiervoor is onbekend. Het is interessant om te weten wat voor werk hij in die
twee jaren deed. Het valt op dat hij meestal korte reizen maakt en telkens blijft
terugkeren naar Curaçao. In 1923 verblijft Antonio echter onafgebroken een halfjaar
lang op hetzelfde schip (de Astrea). Hij schijnt in die jaren ook geen carrière gemaakt
te maken. Eind 1924, het eindpunt van de database, is hij nog steeds matroos.
Een ander schip, de Prins Willem 1 van de KNSM, voer van Amsterdam naar New
York via het Caraïbisch gebied. Het beeld dat we ons van dit schip kunnen vormen,
lijkt veel op dat van de Prins der Nederlanden dat op 22 oktober 1919 in New York
aankwam. Op deze reis is er één zwarte Curaçaoënaar met een staffunctie: de 37-jarige
bootsman Simon Cijntje die leidinggeeft aan de matrozen. Alle lagere functies werden
vervuld door Curaçaoënaars.
Rasverschillen speelden in die periode een belangrijke rol. Dit kunnen we
concluderen uit het feit dat de huidskleur is opgetekend in de manifesten. Hierdoor
kunnen we de correlatie maken tussen huidskleur en positie op het schip. In het
algemeen geldt voor de bemanning van de schepen dat in het begin van de vorige
eeuw de hogere functies (officieren) altijd, en de middenposities (timmerman,
marconist) vrijwel altijd, door blanken werden vervuld. Een enkele keer zag men
een zwarte lampenist of bootsman. De mensen die bij ‘race’ met ‘African black’ zijn
aangeduid, vervullen altijd de lage functies (matroos, stoker, bediende, kelner et
cetera), ongeacht hun leeftijd of ervaring.10 In enkele manifesten is een kolom ‘length
of service at sea’ opgenomen. Nemen we als voorbeeld de op 7 augustus 1923 in
New York aangekomen Zulia, dan is uit het manifest op te maken dat er zwarte
Antillianen zijn die al decennialang varen. Voorbeelden hiervan zijn Francisco
Hernandez (27 jaar op zee), Avelino Abat (20 jaar) en Manuel Flores (32 jaar).
Sommige werkzaamheden aan boord werden als extra zwaar aangemerkt. Uit
gesprekken met oude zeevaarders kwam naar voren dat het beroep van vooral
vuurstoker op de stoomschepen vrij zwaar was, mede door de enorme warmte in de
machinekamer. Het werken met steenkolen tastte op een gegeven moment de huid
aan. De mensen die in de bediening werkten, hadden het relatief beter. Op de schepen
voeren ook zeelieden van andere nationaliteiten mee. Soms deden zij hetzelfde werk
als de Curaçaoënaars. Niet uitgesloten dient te worden dat onder de zeevaarders een
netwerk van internationale contacten ontstond dat tot een culturele uitwisseling tussen
de nationaliteiten leidde. Dit gegeven dient nader te worden onderzocht.

10

Dit geldt overigens ook voor de Amerikaanse schepen (bijvoorbeeld de Zulia). De staf is
blank en Amenkaans (hoewel er vaker andere - Europese - nationaliteiten tussen zitten dan
op de Nederlandse schepen). De lagere functies worden vervuld door ‘African Blacks’.
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Lonen
Over de hoogte van de lonen is weinig bekend. Hierover staat ook niets vermeld in
de manifesten. Het Koloniaal Verslag van 1909 vermeldt dat in 1908 de KWIM 75
Curaçaose mannen in dienst had die gezamenlijk een maandelijks salaris hadden van
2.500 Antilliaanse gulden, terwijl de Red D-Line 35 tot veertig mannen in dienst had
die samen 1.000 tot 1.200 Antilliaanse gulden per maand verdienden. Bij natelling
is dit ongeveer 33 gulden per maand per persoon bij de KWIM en ongeveer 38 gulden
per maand bij de Red D-Line - veel meer dan de dertig cent per dag en de één kan
maïs die het werken in de landbouw opleverde. Het volgende lied geeft een aanwijzing
over hoe mensen die terugkeerden uit Amerika werden ontvangen op Curaçao:
Alsa alsa

Heil heil

alsa merikano

heil de Amerikanen

alsa alsa

heil heil

nan ta doño di plaka

zij bezitten het geld

alsa alsa

heil heil

nan ta doño di Merka

zij bezitten Amerika

alsa alsa

heil heil

alsa merikano

heil Amerikanen

ta nan ta doño di plaka.

zij bezitten het geld.

Dit lied werd gezongen door een in 1905 geboren Bonaireaanse die bekendstond als
Chinini Sint Jago. Het werd gezongen in de vraag-en-antwoordvorm op een ritmische
basis van de bari, de trommel. Merikano, vertaald als Amerikanen, slaat in dit geval
op de Bonaireaanse zeevaarders die na terugkomst uit de Verenigde Staten over de
zeer begeerde dollars beschikten. In het lied vergeleek Chinini de zeevaarders naar
Amerika met degenen die naar nabije streken voeren en soms arm en met zware
koorts terugkwamen.
Ik heb geen soortgelijk lied over zeevaart op Curaçao kunnen vinden. Uit verhalen
onder de oude Curaçaoënaars blijkt echter dat sommige zeelieden goed hadden
verdiend. Zij bouwden grotere huizen. Hun vrouwen kregen bij aankomst prachtige
geschenken.11 Uit informatie die ik kon achterhalen over bovengenoemde Daniel
Gomez (Djinga)12 blijkt dat ook hij het financieel goed had. Zijn huis stond vol met
marmeren meubels en andere luxeartikelen. Uit zijn testament blijkt dat hij in de
buurt van Willemstad zeker drie huizen en een groot terrein bezat.

11

12

Rose Mary Allen, Etno-musicologisch veldwerk in Bonaire in 1983 en audiotape
Archeologisch-Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen (AAINA) 1980-1995, bewaard
in het Nationaal Archief te Willemstad.
Daniel Gomez overleed op 9 oktober 1969 en is begraven op de Katholieke begraafplaats te
Pietermaai (Willemstad).
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Zeevaart en gender
In de hierboven beschreven periode was zeevaart bij uitstek een mannelijk beroep.
De historici Darlene Clark Hine en Earnestine Jenkins beschrijven in hurt boek A
question of manhood; A reader in U.S. black men's history and masculinity (1999)
dat zeevaart werd gezien als een symbool van mannelijkheid. In de orale verhaten
gold zeevaart als een rite de passage voor jongemannen. Behalve een kans op
economische en sociale onafhankelijkheid in de maatschappij, werd de zeevaart
ervaren als een psychologische vorm van vrijheid voor jongemannen die aan de druk
van hun vaders wilden ontkomen (Cobley 2004: 259-274).
Toch ging het in de zeevaart niet alleen om jongemannen. De database van Ellis
Island bevat namen van mannen die ver in de veertig waren. Bij geen van hen staat
geregistreerd dat zij getrouwd waren. We kunnen hieruit echter niet concluderen dat
het ging om ongebonden mannen, want velen van hen waren al in de leeftijd om
kinderen te krijgen. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat in de hier
behandelde periode mannen en vrouwen duurzaam met elkaar samenleefden en niet
per se wettelijk gehuwd waren.
De zeevarende mannen hadden een sterke band met de aan land blijvende vrouwen.
Die hadden een belangrijk aandeel in de haveneconomie; zij verkochten bijvoorbeeld
rum aan buitenlandse zeevaarders, verleenden hen onderdak en boden diensten aan
als prostituee. Uit mijn gesprekken met de echtgenotes van zeelieden bleek dat deze
vrouwen een onafhankelijk gedrag vertoonden wanneer hun mannen op zee waren.
Op het land deden zij het werk dat gewoonlijk door de mannen gedaan werd. Bij
terugkomst van hun mannen kregen zij producten cadeau die op het eiland niet te
krijgen waren. Ook de relatie vrouw en zeevaart verdient nader onderzoek.

Het geval van Phellippi Chakutoe
Zeevaart betekende niet alleen een bron van inkomsten; bij deze bewegingen van
mensen tussen verschillende landen en continenten werden ook ideeën verspreid. In
het boek Red seas; Ferdinand Smith and radical black sailors in the United States
and Jamaica (2005) schrijft Gerald Horne dat veel zeevaarders uit de Caraïben bekend
raakten met andere zeelieden die hen revolutionaire ideeën bijbrachten. De
Curaçaoënaar Phellippi Felix Chakutoe (26 augustus 1891-20 september 1976),
bekend vanwege zijn leidende rol in de eerste grote havenstaking van Curaçao in
1922, was een zeeman die op het traject Curaçao-New York had gevaren en enige
tijd in New York had gewoond. Zijn naam komt twee keer voor in de Ellis
Island-database. Chakutoe kwam op 28 december 1917 aan in New York aan boord
van de Prins der Nederlanden en op 17 januari 1919 aan boord van de Caracas, die
op 2 januari 1919 uit Curaçao was vertrokken. Hij
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was toen 27 jaar. In het manifest staat dat hij niet kon lezen en schijven. Chakutoe
bekleedde als stoker de laagste positie op het schip.
Op 17 juli 1922 escaleerde een op 1 april begonnen havenstaking te Curaçao.
Reden was het besluit van de grote scheepvaartmaatschappijen Red D-Line, met als
agent S.E.L. Maduro & Sons, en de KWIM, met als vertegenwoordiger Willem
Rudolph Menkman, om als gevolg van de economische recessie de lonen van
havenarbeiders te verlagen van vijftig tot veertig cent per uur. Voor overwerk zou
voortaan 75 cent betaald worden in plaats van 1 gulden. Gibbes, Römer-Kenepa &
Scriwanek (1999: 147) verklaren dat het van de economische recessie gecreëerde
beeld niet overeenkwam met de werkelijkheid. Om de staking te breken, werden
namelijk Venezolaanse arbeiders aangetrokken die uiteindelijk beter betaald werden
dan de Curaçaose.
Felix Chakutoe, die zich als hoofd van de stakers had aangesteld, werd voor de
opstand verantwoordelijk gehouden en kreeg hiervoor een gevangenisstraf van zes
jaar. Hij stierf arm en vergeten op 20 september 1976. Uit het gesprek dat ik met zijn
dochter en kleinzoon heb gevoerd, blijkt dat hij de revolutionaire strijdlust in New
York had verworven. Ook zou hij daar hebben geleerd hoe men zich voor een
gemeenschappelijke zaak moet organiseren.13 Amerika, maar vooral New York, stond
in die periode bekend om de verschillende stakingen waaraan massa's mensen
deelnamen.

Tot slot
Ik heb in dit artikel geprobeerd enkele aspecten van het sociale leven van Curaçaose
zeevaarders uit de volksklasse te belichten aan de hand van de Ellis Island-database,
om zo inzicht te geven in de sociale mobiliteit van de zwarte bevolkingsgroep. Dit
is een startpunt voor verder onderzoek naar Curaçaose zeelieden, maar er zijn wel
aanvullende bronnen nodig. De database geeft maar een beperkt tijd- en geografisch
beeld, namelijk alleen voor de haven van New York in de periode 1892-1924.
Een gedegen onderzoek van de Ellis Island-database geeft ons inzicht in klasseen genderverschillen. Ook de elite ging naar New York, niet als zeeman, maar als
handelaar. Sommigen namen hun vrouw en kinderen mee. Ook degenen die voor
onderwijs gingen, namen soms vrouwen van de lagere klasse mee, als bediende of
als yaya (kinderverzorgster). De relatie tussen klasse gender in de context van zeevaart
is een interessant onderwerp voor (verder) onderzoek.
Het is ook bekend dat een aantal Curaçaose zeevaarders in de Verenigde Staten
bleef wonen. Sommigen van hen vertelden mij dat zij bij problemen aldaar
benadrukten de Nederlandse nationaliteit te hebben. Niet zelden bleek dat te helpen.
Wellicht is ook dit een interessant onderwerp voor

13

Gesprek met Thomasa Leito en Sergio Leito, 8 mei 1991.
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verdere studie, namelijk identiteitformatie en flexibele identiteiten.
Ten slotte is het interessant om een vergelijkende studie te verrichten tussen de
andere eilanden van de Nederlandse Caraïben: Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint
Eustatius en Saba. Van Sint Eustatius is bekend dat veel jongemannen aan het begin
van de twintigste eeuw in de walvisvaart werkten en dat binnen deze kaders een
nauwe relatie bestond met andere belangrijke havens in de Verenigde Staten, zoals
New Bedfort en Massachusetts. Bonaire is ook bekend om zijn maritieme
geschiedenis. Tussen 1980 en 1995 heeft de Bonaireaanse journalist en schrijver
Franklin ‘Boi’ Antoin informatie verzameld van voormalige zeevaarders. Het betreft
een van de meest extensieve onderzoeksgegevens over de zeevaart van de eilanden
van de Nederlandse Caraïben. Antoin reisde in de jaren negentig naar New York,
waar hij Bonaireanen heeft geïnterviewd die daar zijn blijven wonen. Een
vergelijkende studie over de zeevaart op de eilanden zal inzicht geven in hun sociale
en economische ontwikkeling.
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Bill Monkau
Surinamer, nee - Surinaams, ja!
Schaduwen van een natie
Onderzoek en debat
Twee werelden met twee verschillende culturen zijn mij, als zoon uit het huwelijk
tussen een Indiaanse en een afstammeling van negerslaven, enigszins vertrouwd.
Enigszins, want geboren in de periferie van het voormalige Koninkrijk der
Nederlanden werd het switchen tussen ‘rood’ en ‘zwart’ ontmoedigd. Mijn ouders
waren het verplicht aan hun maatschappelijke status (onderwijzers) om hun kinderen
op te voeden in de taal, lering en vermaning van hun koloniale broodheren. Dat
betekende een feitelijke ontkenning van alles wat met een inboorling geassocieerd
zou kunnen worden. Hoewel identiteitscrises mij vreemd zijn, behoort de complexiteit
van identiteit tot mijn blikveld. Het informeel exploreren van ingewikkelde en
verwarrende identiteit houdt me al geruime tijd bezig.
Tijdens mijn zoektocht werd mijn aandacht gevestigd op de bundel Natievorming
en natiecreatie in Suriname (2008) onder redactie van Jack Menke, hoogleraar sociale
wetenschappen in een multi-etnische samenleving aan de Anton de Kom Universiteit
van Suriname. In deze studie willen de auteurs etnoculturele ontwikkelingen
diepgaand analyseren, zoals staats- en maatschappelijke beïnvloeding op de constructie
van etniciteit en ideologievorming over de natie in Suriname. Tegenover natievorming,
de gangbare en dominante, eurocentrische opvatting over de natie, stelt Menke in
deze studie natiecreatie centraal. Bij natievorming is de rol van de staat dominant
naar het eurocentrische ideaal van een uniforme cultuur. Natiecreatie daarentegen
komt primair voort uit de inspiraties en creativiteit van de samenleving en verwijst
naar de inspanningen om door de integratie van (culturele) groepen een natie te
creëren gebaseerd op solidariteit en een harmonische afstemming tussen de
verschillende culturen, aldus Menke (2008: 11-12).
In deze bundel is gekozen voor een diversiteit aan thema's om daarmee
natievorming en natiecreatie niet alleen in de diepte maar ook in de breedte tot hun
recht te laten komen: de sociale en culturele ‘inpassing’ van nieuwe, uit Azië
afkomstige groepen in de Surinaamse koloniale samenleving tussen 1900 en 1940
(Jerry Egger); natievorming natiecreatie in de sociaal-culturele en politieke sfeer in
de naoorlogse Surinaamse samenleving (Jack Menke); natievorming en natiecreatie
vanuit religieuze
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optiek in de koloniale en dekoloniserende Surinaamse samenleving (Joop Vernooij);
de rol van etniciteit en nationalisme bij politieke mobilisatie en het karakter van de
pacificatiedemocratie en machtsdeling tussen etnische groepen in Suriname (Anne
Blanksma); de sociale constructie van statistieken over ras en etniciteit en de
onderliggende ideologische posities van de staat, etnische groepen en politieke partijen
(Jack Menke).
Het onderzoek naar natievorming en natiecreatie wordt in het voorwoord een sterke
onderzoeksbasis toegedicht en als een ambitieus project voorgesteld. In deze context
heeft Menke een publicatie verpakt die over veel meer gaat dan slechts een
postkoloniale preoccupatie met een natievormingsproces. In dit essay trek ik een
aantal interpretaties van de auteurs in twijfel, zoals Menkes ex-cathedrabewering
‘natievorming [is] de gangbare dominante eurocentrische opvatting over de natie’
(2008: 11) en enkele geëxtrapoleerde methodologische en empirische interpretaties
van de coauteurs. Mijn stelling is dat de auteurs last hebben van een vertroebelde
waarneming en de keizer het mooiste kleed van de wereld hebben willen aanpraten.

Vraagtekens
Het vergt nogal wat verbeeldingskracht om zich argumenten voor natiecreatie eigen
te maken ten koste van het vertrouwde begrip ‘natievorming’. Aan het einde van de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw had natievorming in Europa haar
eigen dynamiek. Het nationalisme droeg in belangrijke mate bij aan dit proces. In
de koloniën verliep natievorming anders dan in Europa. Volgens Egger kreeg zij in
Suriname een authentieke inkleuring door de vestiging van nieuwe migrantengroepen.
Aan het begin van de twintigste eeuw kregen deze groepen ruimte om hun plaats te
veroveren; zij gingen het nieuwe land als hun land beschouwen zonder te vergeten
waar hun voorouders vandaan kwamen. Het oude moederland (China, India,
Indonesië) bleef deel uitmaken van hun culturele bagage.
Egger typeert deze ontwikkeling als een schele samenleving (2008: 88-89). Zijn
conclusie in de geest van natiecreatie overtuigt niet. Een schele samenleving
impliceert juist onthechting, indiceert een calculerende attitude. Dat is ook evident
in de bijdrage van Vernooij, met zijn keuze voor ‘de metafoor van de lappendeken’
als ‘een goede weergave van de huidige situatie’ (2008: 93-94). De
bevolkingssamenstelling dus als een bont, onsamenhangend geheel! Goedbedoelde
maar controversiële methoden van zieltjeswerving der kerken ten spijt. De katholieke
gemeente ‘dacht uitsluitend exclusief’ en de Broedergemeente veroorloofde zich een
‘Blut und Boden’-achtige zendingsopdracht. In Hindostaanse kring werd het
christendom geassocieerd met Creolen en daarom afgewezen.
In zijn bijdrage beschrijft Blanksma (2008: 133) de wijze waarop
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politieke partijen nationalisme en etniciteit als mobilisatiewapen in de Surinaamse
verkiezingscampagnes inzetten. Blanksma is benieuwd naar het effect van beide
determinanten. Eerst ziet hij etnische emancipatie, natievorming en democratisering
als pijlers van de politieke geschiedenis. Dan volgt een beschouwing over de relatie
tussen etniciteit, democratie en democratisering, dit alles verklaard met ‘pluralisme’
en ‘pacificatiedemocratie’ (de Surinaamse variant van de pacificatiedemocratie is
de verbroederingspolitiek). Een aansprekende uitwerking van het nieuwe paradigma
(natiecreatie) is het niet geworden. Welke partijstrategieën de revue ook passeren,
er is maar één ondertoon: etnocentrisme.
In zijn afrondende bijdrage onderzoekt Menke (2008: 137-152) de betrouwbaarheid
van door staatsinstellingen gehanteerde statistische categorieën inzake demografische
trends. Zou daar een ontwikkelingslijn naar natievorming/creatie te bespeuren zijn?
Menkes verwachting is een ideologische basis te vinden voor de constructie van
etniciteit en bijgevolg van de natie.
Natievorming en natiecreatie in Suriname leest als een pleidooi om Menkes visie
op te nemen in de theorievorming over natie en etniciteit. Het is jammer dat hij de
verleiding niet kon weerstaan het stagnerende natievormingsproces in Suriname te
wijten aan het voormalige moederland! Zijn nieuwe concept moet vrij zijn van
ongewenste ‘Europese connotaties’. Opvallend daarbij is de nadruk die Menke legt
op de macro-historische context: de Surinaamse nationale geschiedenis in samenhang
met het relevante Europese en Caraïbische buitenland, met daarbij de platgetreden
paden van slavernij en kolonialisme als determinanten voor het stagnerende proces
van natievorming.
Mesohistorische gebeurtenissen (waaronder wetten, regels en procedures) komen
niet uit de verf, zoals het minstens even ruïneus schraapzuchtige Surinaamse
leiderschap en de houding tegenover de niet-Aziatische bevolking. De Nationale
Partij Suriname (NPS) had er belang bij de numerieke meerderheid in het politieke
spectrum te behouden. Dus volgt een vulgaire electorale manoeuvre: verbreding van
het begrip ‘Creool’ met Bosnegers, die zich nota bene in de beleving van de stadsneger
ongunstig van hem onderscheiden! Een banale competitie om de hegemonie in het
niet-westerse culturele landschap. Nauwelijks verwonderlijk dat identificatie met
Suriname geen probleem vormt voor notoire nazaten van de slaven. De boodschap
ten aanzien van natieschap is duidelijk: La nation, c'est les nôtres! De uiterste
consequentie is een Surinaamse natie als spiegel van de Afro-Surinaamse geest. Een
etnische incongruentie: alsof overige bevolkingsgroepen zich aan die geest moeten
conformeren, met inbegrip van de oorspronkelijke bewoners.
Verstrengeling van volk en natie mag wel gerealiseerd lijken via de taal
(Sranangtongo), maar hoe zit het met de culturele verbondenheid?
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U bent vast wel eens in verlegenheid gebracht door een oostersbruine Surinamer die
zich introduceerde met de afkomst van zijn ouders. Een onaanvaardbare anomalie.
Je bent Surinamer of niet. Geen Afro- of Indo-Surinamer. Het koppelteken als
indicator voor afkomst, ras, groep et cetera. Van deze demografische mêlee is in de
visie van de auteurs geen natie te vormen naar Europese criteria. Hun oplossing: ‘bij
de bevolking zelf zit voldoende creatief vermogen om de Surinaamse natie gestalte
te geven’ (Menke 2008: 14, 51 e.v.).

Paradigmasprong
Natievorming in de klassieke betekenis valt in dit boek zelfs onder de categorie
misleidend. Vooral het dwangmatige van de uniforme cultuur naar Europees voorbeeld
wekt wrevel. Kennelijk redenen genoeg om de sociaalwetenschappelijke begrippenlijst
uit te breiden. Menke vat natiecreatie op als ‘collectieve inspanningen van (culturele)
groepen in de samenleving om een natie te creëren welke gebaseerd is op solidariteit,
onderling respect en een harmonische afstemming tussen de etnische groepen en hun
culturen’ (2008: 21). Deze formulering is moeilijk te lezen zonder opgetrokken
wenkbrauwen. Want dankt de mens zo goed als zijn hele bestaan niet aan de staat?
Als het aankomt op de transitie van een koloniaal naar een postkoloniaal natiebesef,
verwacht Menke meer verklaringskracht en betekenisverlening van natiecreatie. In
de wetenschap is het gebruikelijk rekenschap af te leggen van de achterliggende
uitgangspunten van een begrip. Maar hoe solide is de onderliggende analyse van
Menke? Dit is toch een belangrijk desideratum bij academisch engagement met een
thema? De vaststelling dat het begrip ‘natievorming’ een koloniale connotatie heeft,
maakt dat die voor mij in de categorie vooringenomen interpretaties valt. Concessie
aan politiek of sponsors? Wie zal dat toegeven? Zeker afgedwongen door een
historisch Calimerobesef dat Suriname het lijdend voorwerp was van Nederlandse
kolonisatiepolitiek.
Wat er ook van zij: Ala Kondre Dron - een vorm van musicologische integratie wordt door Menke opgevoerd als toets van natiecreatie. Muziek is kunst. Kunst en
natielogica verhouden zich als appels en peren. Kunstenaars benutten tijd en ruimte
tijdens individuele oefeningen en collegiale confrontaties voor ontplooiing van hun
intrinsieke kwaliteiten. ‘Collegiaal’, maar vooral ‘intrinsiek’, is in ontmoetingen
buiten de kunstgilde lang niet zo vanzelfsprekend. Vooral als kolonialisme zich
genesteld heeft in de hoofden van de mensen.
Ten bewijze van natiecreatie pousseert Egger culinaire doorbrekingen van
etnoculturele barrières. Redenering: ‘Dit betekent dat de andere genoeg vertrouwen
moest hebben in het voedsel want anders zou het niet gekocht worden’ (Egger 2008:
85). Een bewijs uit het ongerijmde. Dat aan tafel etnische diversiteit sublimeert, is
nog geen aanwijzing voor etnische
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harmonie. Ook valt nogal wat af te dingen op Vernooijs conclusie dat uitgangspunten
van samenleven verschoven zijn van groepsbelang naar nationaal belang.
‘Intermarriage [doglaisering]’ mag volgens Vernooij wel een grote bijdrage geleverd
hebben aan ‘cohesie van mensen naar een nieuw soort samenleving’ (2008: 104),
maar dit is als zodanig geen overtuigend bewijs voor natiecreatie. ‘Ondanks de
mengelmoesjes sluiten etnische groepen zich in hun eigen groep op’, aldus Karin
Anema in haar reisverslag over Suriname (2008: 84). Etnische artillerie is
aandrijfmotor voor Surinaamse politiek. Dat onderzoeker Blanksma op het politieke
toneel - met acteurs en figuranten - toch nog iets van natiecreatie ziet, kan alleen
maar met zijn constructivistische bril op.
Het verband tussen bevolkingsinitiatieven en natiebesef wordt zo een voorbeeld
van hineininterpretieren; met andere woorden, een schijncorrelatie. Al met al een
overbodige kruistocht tegen definities met een Europees tintje om de Surinaamse
bevolking werkelijk als één natie te kunnen begrijpen en beoordelen. Zo heeft een
poging om paradigmatisch een opwindende sprong voorwaarts te maken een
averechtse uitwerking. Dergelijke missers doen zich in sociaalwetenschappelijk
onderzoek wel vaker voor. Een onderzoeker stelt een hypothese op, heeft dus altijd
al een theorie die hij gaat toetsen, een bepaalde lens om naar het onderzoeksthema
te kijken. Met als risico dat de onderzoeker in zijn voortvarendheid slechts die
verhalen verwelkomt die zijn instemming hebben. Keer op keer raken
methodologische zekeringen onklaar, waardoor men terugvalt in de eigen
vooringenomenheid. Hier wreekt zich het feit dat sociaalwetenschappers maar zelden
een wijze van meten ter beschikking staat met een vanzelfsprekendheid die
vergelijkbaar is met natuurwetenschappelijke meetmethoden. Een van de gevolgen
is dat toevlucht gezocht wordt in methoden, voorschriften of definities met meer
geprononceerde maar inadequate kenmerken.

Natie en global village
Is het begrip ‘natiecreatie’ meer, beter en/of eenvoudiger dan ‘natievorming’? Aan
theorievorming op het terrein van naties, natievorming en nationalisme ontbreekt
het niet.1 Introductie van een nieuw begrip op dit gebied is daarom alleen verantwoord
indien dit, anders dan het oude begrip, de complementariteit van het nationaal
bewustzijn versterkt.
In een wereld waarin jongeren hun eigen natie creëren via MySpace en Facebook
zal ‘natiecreatie’ wishful thinking blijven. Is dat erg? Neen! Hun ouders leven al
voorbeeldig door ‘de erkenning van de inclusieve identiteit' die tevens een
exportartikel is geworden’, concludeert Ver-

1

Ik volsta hier met een verwijzing naar de studies van Hobsbawm (1992), Gellner (1983) en
Anderson (1991). Menke, Egger en Blanksma refereren in hun bijdragen ook aan deze auteurs.
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nooij (2008: 110). Inderdaad, Suriname vertoont al een vreedzame co-existentie van
diverse bevolkingsgroepen en een met kunst en inventiviteit in stand gehouden coalitie
van vele culturen. Misschien toch Ja, maar daarbij tegelijkertijd denkend aan het
onverwerkte verleden en de verdekte wederzijdse verkettering die een rol spelen in
de interactie tussen bevolkingsgroepen. Een doos van Pandora die misschien beter
gesloten kan blijven. ‘Bedek je schande’, is een bekend Surinaams gezegde. Daarom:
natiecreatie is geen issue, welvaartscreatie des te meer! Hoe doet de natie het
bijvoorbeeld op de indicatoren van de Wereldbank? Welke plaats neemt het land in
op de Human Development Index? Het Caraïbische eiland Barbados prijkt op de
37ste plaats, in exclusief gezelschap samen met Nederland (6de), Canada (4de) en
Australië (2de) tot de ontwikkelde landen gerekend. Suriname stond in 2009 op plaats
146 van de 181 onderzochte economieën. Wil Suriname progressie maken volgens
universeel erkende criteria, dan is een extra inspanning vereist. Met betrokkenheid
en dynamiek, zonder etnische excentriciteit.
Wordt identiteit een cruciale kwestie, dan noem ik mezelf Surinaams, niet
Surinamer. Als ik dat zeg, bedoel ik dat ik ernstig probeer te begrijpen wat iemand
tot Surinamer maakt. Waarin verschilt iemand die een Creoolse opvoeding gekregen
heeft van een Hindostaanse landgenoot? Ziet een Javaan mij meer als Neger dan als
Indiaan? Er zijn Surinamers die door landgenoten ‘bounties’ worden genoemd omdat
ze halverwege tussen een (witte) Nederlandse en een (zwarte) Surinaamse manier
van leven zouden zitten. Veel van je identiteit is namelijk niet authentiek. Je denkt
dat het een essentieel stuk van jezelf is, maar je kunt het in werkelijkheid vlot laten
gaan. Werk aan de winkel dus voor het sociaal-culturele midden en de
politiek-bestuurlijke klasse.
De natiegedachte die zich uit in Ala Kondre Dron illustreert zo te zien meer het
hoopvolle dan het realistische. Menke interpreteert hier een toevallige multiculturele
kunstexpressie als natiecreatie. Zo'n directe link moet in twijfel getrokken worden.
Het project heeft zeker elementen ter stimulering van vernieuwend burgerschap.
Evenwel, het is geïnitieerd door kunstenaars. Creativiteit is hun raison d'être. Zijn
er buiten die groep genoeg creatieve geesten die zo'n vernieuwing kunnen dragen?
Hoe staat het met creativiteit onder de bevolking? Hoe zouden de kiezers persoonlijk
denken over het creëren van een Surinaamse natie? Is het (ook) voor de winkelier,
Suralcowerknemer, landbouwer en verpleegster een vitale kwestie, of is het vinden
en houden van een baantje om den brode al moeilijk genoeg? Hoe combineren
volwassenen verschillende identiteiten, en hoe kunnen en willen jongeren hun
identiteit vormgeven?
De vraag is wat het constructief effect van dit onderzoek is op het doen en laten
van ‘een natie’ in een 350 jaar geleden geconstrueerde staat die anno 2010 al 55 jaar
autonomie en 35 jaar onafhankelijkheid kent. Nu

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

148
de Surinaamse bevolking de ‘koloniale machthebber als bindmiddel’ (Egger 2008:
62) kwijt is, moet nagedacht worden over een eigen bindingsfilosofie. En hoe meent
men dat te doen? Een semantische tegenstelling creëren: natiecreatie als statement
tegen het voormalige moederland. Wat meer zelfkritiek zou ons sieren. Behelst het
natiecreatiemodel geen minimumstandaarden op het gebied van welvaart en welzijn?
De staat heeft een zeer belangrijke rol in het voorzien hiervan. Als we als natie creatief
onze sterke punten kunnen verbeteren en onze zwakkere eigenschappen kunnen
ombuigen, maken we meteen een sprong voorwaarts. Het vereist wel zelfinzicht
voordat we een stuk beter af zijn! Een oefening in objectief naar onszelf kijken.
Ter illustratie van de ruime toepasbaarheid van natiecreatie verwijst Menke meer
dan eens naar de Zuidoost-Aziatische regio. Maar is de Surinaamse situatie daarmee
wel vergelijkbaar als je kijkt naar populatie en cultuur? Mensen kunnen vanuit een
diepe persoonlijke culturele bezieling hun dagelijks leven met elkaar vormgeven
zonder dat van natiecreatie kan worden gesproken. Een op pragmatisch handelen
geïnspireerde gedachtegang leidt gemakkelijk tot het zich onttrekken aan zo'n
ad-hocalliantie. Voor Hindostanen, bijvoorbeeld, is de natie liever India. ‘Indiërs
zijn sterk verbanden met het verleden, hun verleden. Zij zijn vrij om een individuele
verhouding tot dat verleden te ontwikkelen (en) hebben het vermogen om een
schijnbaar tegenstrijdig leven te leiden’, aldus Pankaj Mishra.2
Hindostanen verstaan de kunst te spelen met identiteiten, die rustig naast elkaar
kunnen blijven voortbestaan - een vaardigheid gegroeid uit de volslagen verschillende
tradities die hun geschiedenis gekenmerkt hebben. In het voetspoor van de
Amerikaanse antropoloog Benedict Anderson wijst Egger, zoals gezegd, op het schele
karakter van Suriname. Andersons ‘ingebeelde of verbeelde nationale gemeenschap’
geldt mutatis mutandis ook voor Surinamers die ‘het’ buitenland een minstens
paritaire, meestal prioritaire, plaats in hun referentiekader toekennen. Ik heb het over
de vernederlandste nouveaux riches van Paramaribo die zich de status aanmeten van
jetsetter. Twee zielen, twee oriëntaties. Deze ambivalentie is een hardnekkig koloniaal
residu, een postkoloniaal absenteïsme. Fysieke aanwezigheid in Suriname, maar
cultureel dwalen naar Nederland. Zich lavende aan het Koninkrijk, de kracht en de
heerlijkheid overzee.
Aziatische immigranten staan bekend om hun dynamische werkethiek, onvermoeide
vindingrijkheid en aanpassingsvermogen. Het succes van natieontwikkeling binnen
de Zuidoost-Aziatische regio is niet alleen toe te schrijven aan een gedeeld
waardepatroon en een gemeenschappelijke volksaard. Hun voorbeeld van een
welvaartgenererende combinatie van

2

In een interview met de Volkskrant van 23 september 2006 over zijn boek Temptations of
the West (2006).
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verschillende identiteiten verdient behoedzame navolging. Uit het oogpunt van
maatschappelijke relevantie lijkt het daarom zinvoller om te weten hoe een natie is,
dan wat een natie is. Wat achter de ‘camera’ gebeurt, is bepalender voor het succes
van natiecreatie. Zou het wel bij een wetenschapper opgekomen zijn dat het concept
natie in de global village een anachronisme is?

Tot slot: vertroebelde waarneming
Bij het lezen van Natievorming en natiecreatie in Suriname heeft lang als ondertitel
door mijn hoofd gespeeld: een kruistocht tegen eurocentrisme. Een kruistocht heeft
echter iets reactiefs, is vooral tégen iets gericht. Terwijl de kern van de boodschap
in deze publicatie juist is om creatief in plaats van reactief te handelen. Het was de
bedoeling van Menke c.s. een klassieke wetenschappelijke studie te schrijven.
Wetenschap is een zeer gedisciplineerde, zelfkritische vorm van onderzoek. Ik neem
graag aan dat zulks zelfs onverkort geldt in een klimaat van afrekening met het
slavenverleden en de ontworsteling aan traumatische ervaringen met het voormalige
moederland. Dat onderzoekers in zo'n verpolitiekte samenleving met een ‘ons kent
ons’-sfeertje last hebben van een vertroebelde waarneming, wekt nauwelijks
verbazing. Zelfironie kan onderzoek ten goede komen. Want je positie als
waarheidszoeker wil je niet misbruiken om de keizer een denkbeeldig mooiste kleed
van de wereld aan te praten!
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Bill Monkau was EBG-onderwijzer in Suriname tussen 1959 en 1969. In 1977
studeerde hij af als bedrijfssocioloog. Van 1975 tot 1997 was hij in Nederland
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Recensies
Alice Boots & Rob Woortman, Anton de Kom; Biografie,
1898-1945/1945-2009. Amsterdam: Uitgeverij Contact, 2009. 546 p., ISBN
978 90 254 3248 5, prijs €49,95.

Op 1 november 2009 presenteerden Alice Boots en Rob Woortman hun uitmuntende,
en door uitgeverij Contact prachtig uitgegeven, biografie van Cornelis Gerhard Anton
de Kom. Op deze feestelijke bijeenkomst waren ook De Koms zoon Ad en dochter
Judith aanwezig. Met name Judith is met haar man, Bert Allard, jarenlang bezig
geweest met het verzamelen van informatie over haar vader. Van dat ‘archief’ konden
de biografen dankbaar gebruikmaken. De schrijvers hebben vijf jaar aan het boek
gewerkt.
In 2009 was het 75 jaar geleden dat Anton de Kom zijn beroemde boek Wij slaven
van Suriname publiceerde. Het is waarschijnlijk niet het beste boek over de
geschiedenis van Suriname, maar wel het bekendste, en waarschijnlijk ook het meest
gelezen werk. Natuurlijk hebben ook de markante persoonlijkheid en dramatische
levensloop van De Kom bijgedragen aan de bekendheid van het boek en de schrijver:
hij werd Suriname uitgezet na rellen onder Javaanse contractarbeiders, geschaduwd
door de Nederlandse Inlichtingendienst en opgenomen in een psychiatrische inrichting.
Vervolgens was hij verzetsstrijder tijdens de Duitse bezetting van Nederland en stierf
hij vlak voor de bevrijding in een Duits concentratiekamp. Voor Surinamers is De
Kom een icoon geworden van het verzet tegen achteruitstelling en discriminatie.
Lange tijd werd Wij slaven van Suriname enkel gezien als een geschiedenisboek.
Als zodanig werd het bijvoorbeeld afgebrand door Rudolph van Lier in zijn
Samenleving in een grensgebied (1949). Surinaamse nationalisten zouden pas eind
jaren zestig, begin jaren zeventig het emancipatorisch karakter van het werk ontdekken
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en prijzen. Zij beschouwden De Kom - terecht - als een founding father van het
Surinaamse nationalisme en een pionier van de antikoloniale geschiedschrijving. Na
de militaire coup van 1980 en vooral na de ruk naar links die het militaire regime
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in 1981 nam, werd De Kom in Suriname verheerlijkt. Mede dankzij de militairen
draagt de universiteit van Suriname sinds 1983 zijn naam.
Het eerste deel van De Koms biografie (1898-1945) beslaat zijn leven. Het tweede
deel gaat in op de herontdekking van de persoon achter het boek: de vakbondsman,
revolutionair, verzetsstrijder en aanklager. Het heeft niet zoveel zin hier een
samenvatting van dit eerste deel te geven. Een biografie gaat over iemands leven en
wie zo'n beetje alles daarover wil weten, moet het boek lezen; wie het met minder
afkan, typt gewoon ‘Anton de Kom’ in bij een zoekprogramma op het internet. Het
tweede deel, met informatie die minder gemakkelijk te verzamelen valt, is wat dat
betreft verrassender.
Enkele zaken in de biografie vielen mij op. Allereerst dat De Kom in 1920 zonder
aanwijsbare reden en als eenling naar Nederland vertrok, om na enige maanden als
vrijwilliger dienst te nemen in het leger. In Nederland radicaliseerde De Kom, maar
in tegenstelling tot wat hier en daar in publicaties te vinden is, werd hij volgens Boots
en Woortman nooit lid van de Communistische Partij. De auteurs rekenen ook af
met Jef Lasts pretentie (mede)auteur van Wij slaven van Suriname te zijn geweest.
De auteurs betwijfelen tevens dat De Koms boek ooit gecensureerd werd, zoals hier
en daar wordt vermeld. Erg veel aanwijzingen daarvoor bestaan er niet. De
Inlichtingendienst bezocht de uitgever weliswaar en wees hem erop dat hij na
publicatie vervolgd kon worden wegens smaad, maar deze trok zich daar weinig van
aan. Het lijkt er zelfs op dat de uitgever meer onder druk stond van een communistisch
collectief om bepaalde propaganda wél op te nemen, dan van de Inlichtingendienst
om die te schrappen. Wat uiteindelijk uit het manuscript geschrapt werd, waren de
ellenlange passages die De Kom had overgenomen uit Wolbers en Stedman. Elke
goede uitgever behoedt zijn auteurs voor te lange uitweidingen en doet zo nodig
voorstellen om bepaalde stukken te herschrijven en de tekst op bepaalde punten aan
te passen. Dat is nog geen censuur. Alle wijzigingen werden met De Kom
doorgesproken.
Rob Woortman en Alice Boots hebben een fraaie biografie geschreven. Veel
etiketten die op De Kom geplakt zijn, blijken onjuist. Hij heeft zich niet uit een arm
milieu ontworsteld, was niet anti-Nederlands, geen racist, geen vakbondsman en
zeker geen revolutionair. De Kom was gewoon een aardige man, die diep bewogen
kon vertellen over het leed dat zijn Suriname was aangedaan. Na afloop van een
lezing op school liet hij de kinderen even zijn kroeskop betasten. Hij was gelukkig
getrouwd en een goede huisvader. Maar deze sympathieke trekken maken hem niet
uniek. Wel dat De Kom al in 1930 bezig was het Surinaamse volk zijn eigen
geschiedenis te geven, waarop het trots kan zijn. Een uitmuntende biografie, kortom,
van ‘witte’ Nederlanders over een ‘zwarte’ Surinamer.
Wim Hoogbergen
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Marc Kleijwegt (ed.), The faces of freedom; The manumission and
emancipation of slaves in Old World and New World slavery. Leiden/Boston:
Brill, 2006. 289 p., ISBN 13 978 90 04 15082 9, ISBN 10 90 04 15082 X,
prijs €99,00.
In Beknopte geschiedenis van de kolonie Suriname van R. Bueno Bibaz, een
schoolboekje uit 1917, staat de volgende tekst van een liedje dat in 1863 op
Emancipatiedag in de straten van Paramaribo te horen viel:
Eerste Juli ketie kótie;
Vefie hóndró den nó wani,
Sieksie hóndró a no nófó;
Ma drie hóndró den moesoe teki.
Katibo no dé móro.

Vertaald: ‘1 juli zijn de ketens gebroken; vijfhonderd gulden sloegen ze af, zeshonderd
was niet genoeg, maar driehonderd moeten ze accepteren; slavernij is niet meer.’
Het lied getuigt van leedvermaak jegens voormalige eigenaren, die het slachtoffer
zijn geworden van hun eigen begerigheid. Wie voor 1 juli 1863 de neus had opgehaald
voor het aanbod van individuele slaven om zichzelf voor 600 gulden vrij te kopen,
moest nu genoegen nemen met de 300 gulden waarmee de staat de onteigende
meesters compenseerde. De tekst impliceert dat degenen die in 1863 werden
geëmancipeerd zichzelf niet noodzakelijkerwijs als van een andere (mindere) orde
beschouwden dan de eerder gemanumitteerden, die zich gedeeltelijk zelf hadden
vrijgekocht. De strekking van het lied is immers dat men evengoed tot dat deel van
de bevolking had kunnen behoren als eigenaren wat minder kortzichtig waren geweest.
Het zelfbeeld van gemanumitteerden respectievelijk geëmancipeerden vormt een
van de belangrijkste thema's in The faces of freedom. In de 65 pagina's tellende
inleiding verwoordt de bezorger van de bundel, de classicus Marc Kleijwegt, het op
de volgende manier. De bijdragen moeten de lezer helpen zich een mening te vormen
over de vraag in hoeverre ‘manumissie’ en ‘emancipatie’ moeten worden beschouwd
als twee duidelijk van elkaar te onderscheiden begrippen wanneer het gaat om de
respectievelijke achtergronden, resultaten en effecten én de beleving en reacties van
de vrijverklaarden zelf. De bijdragen bespreken slavernijsystemen in het oude Rome,
premodern Sri Lanka, Brazilië, het zuiden van de Verenigde Staten, Jamaica, de
Kaapkolonie en het door de Fransen gekoloniseerde deel van West-Afrika.
In zijn inleiding schrijft Kleijwegt vooral over de achtergronden en betekenis van
manumissie: het vrijgeven van individuen of kleine groepen mensen terwijl de
slavernij van de meeste anderen gehandhaafd bleef. Zo behandelt hij de vraag of
manumissie de greep van de meesters op hun
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slaven nu deed verslappen of juist sterker maakte. Zijn antwoord daarop is niet
eenduidig. Uit eigen onderzoek weet ik dat men in Suriname in de slaventijd vaak
meende dat het eerste het geval was. Zo wilde het Hof van Politie in 1803 manumissie
kostbaarder maken, onder meer omdat de toename van het aantal gemanumitteerden
ertoe leidde dat ‘[...] de illusie der vrijheid thans bijna elken slaaf bekruipt in dier
voegen dat hij zig daaruit een praetentie formeerd ten hoogsten nadeelig voor het
ontzag dat hij aan zijn meester is verschuldigd [...]’.
Kleijwegt is ook geïnteresseerd in het zelfbeeld van de gemanumitteerden en
geëmancipeerden. Hoewel hij op pagina 15 stelt dat er tussen beide groepen weinig
verschil bestond als het ging om de psychologische aanpassing die de overgang naar
de vrije samenleving van hen vergde, blijkt uit een latere passage toch iets anders.
Onder de gemanumitteerden bevonden zich veel meer mensen met een
bovengemiddeld zelfvertrouwen. Dat gold met name voor degenen die zichzelf
vrijgekocht hadden. Zij waren ‘agents of their own destiny’ (p. 35), met een navenant
gevoel van eigenwaarde.
De inleiding gaat voorts uitgebreid in op het nut van het onderzoek naar
maatschappelijk geslaagde (nakomelingen van) vrijgemaakten. Om minstens twee
redenen wordt wel eens aan dat nut getwijfeld. Ten eerste maakte deze categorie
overal slechts een beperkt percentage uit, doordat de integratie van vrijgemaakten
en de eerste generaties na hen nergens soepel verliep. Ten tweede heeft
maatschappelijk succes in een samenleving waarin slavernij bestaat al gauw
kenmerken die in moderne ogen minder loffelijk zijn. De onderhavige paragraaf is
overigens de enige plek waar de bundel aandacht besteedt aan de Surinaamse situatie,
met een bespreking van de casus van Elizabeth Samson aan de hand van de publicaties
van Cynthia Mcleod-Ferrier.
De zin van dergelijk onderzoek is, schrijft Kleijwegt, dat het helpt te doorgronden
welke omstandigheden sociale mobiliteit mogelijk maakten welke obstakels haar
juist in de weg stonden. Inderdaad. Spinoza verwoordde het ruim driehonderd jaar
eerder als volgt: wie menselijk handelen bestudeert moet het pogen te begrijpen, niet
ridiculiseren, betreuren of verachten. Volgens Kleijwegt geldt dat met name ook
voor het vanuit moderne optiek waargenomen gebrek aan solidariteit dat
gemanumitteerden en hun nakomelingen tegenover slaven aan de dag legden (pp.
53, 60).
Na de inleiding volgen vijf bijdragen op het gebied van manumissie. De eerste
twee, van Valentina Arena en van Kleijwegt zelf, bespreken aspecten van manumissie
in de Romeinse oudheid. De derde, van Chandima Wickramasinghe, behandelt dit
verschijnsel in monarchistisch Sri Lanka, op basis van 52 gevonden inscripties uit
de vierde tot achtste eeuw na Christus. Wie gewend is zich met de moderne
geschiedenis
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bezig te houden, zal getroffen worden door de manier waarop in deze drie artikelen
uit spaarzame bronnen verregaande, maar niet altijd even overtuigende conclusies
worden geperst.
Arena lijkt zich overigens een beetje buiten het raamwerk van de bundel te begeven.
Op de keper beschouwd, handelt haar bijdrage over de verschillen in uitleg die twee
tegenover elkaar staande politieke groeperingen, de populares en de optimates, aan
het begrip libertas (volksvrijheid) geven. Met gemanumitteerden heeft het alleen in
zoverre te maken dat onenigheid over de indeling van kiesgerechtigde
gemanumitteerden in alle of een beperkt aantal Romeinse districten (met ingrijpende
gevolgen voor de politieke machtsverhoudingen) aan deze ideologische kwestie ten
grondslag ligt.
Kleijwegt pakt in zijn artikel het thema op van het zelfbeeld onder
gemanumitteerden. Op basis van een achttal bronverwijzingen komt hij tot de slotsom
dat althans een deel van de Romeinse gemanumitteerden zich zelfbewust, individueel
of als groep, expliciet als voormalige slaven profileerde. Zij waren trots op de weg
die zij hadden afgelegd. De vraag blijft, lijkt mij, of dit niet een door de buitenwereld
opgedrongen identiteit is geweest.
De door Wickramasinghe verzamelde gevallen betreffen veelal klooster- of
tempelslaven die zichzelf vrijkochten of, vaak door familieleden, werden vrijgekocht.
Zij ziet dit als een teken dat in Sri Lanka in de onderhavige periode de individuele
persoonlijkheid van slaven tot op zekere hoogte werd erkend. Overigens is niet
helemaal zeker dat de status van deze onvrijen geheel overeenkomt met wat men
gewoon is onder slavernij te verstaan.
The faces of freedom werd persklaar gemaakt in 2005, maar de bijdragen werden
oorspronkelijk ingediend in 2001, als papers op een congres georganiseerd door het
International Centre for the History of Slavery van de Universiteit van Nottingham.
In het geval van het artikel van Rita Reynolds (‘Wealthy free women of colour in
Charleston, South Carolina, during slavery’) bekruipt me het vermoeden dat deze
tekst een verkennende fase in haar onderzoek weergeeft die zij bij verschijning van
de bundel in 2006 al verre ontstegen moet zijn geweest. Reynolds blijkt in 2007 te
zijn gepromoveerd op een proefschrift met precies dezelfde titel, maar haar artikel
deze bundel betreft voornamelijk een literatuurstudie die de tekortkomingen in eerder
verschenen werken uitvergroot. Soms doet dit merkwaardig aan, want verschillende
van die studies handelen niet werkelijk, of hoogstens indirect, over haar onderwerp.
Op de valreep behandelt Reynolds twee vrouwen die eerder in benarde dan in ruime
omstandigheden verkeren. De één omdat ze niet formeel gemanumitteerd is en daarom
niet in het vruchtgebruik gesteld kan worden van de bezittingen die haar blanke
partner haar en haar kinderen heeft
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nagelaten. De ander omdat het voor haar als een free woman of color in South Carolina
vrijwel onmogelijk is om tegenover een blanke partij haar recht te halen, met name
na 1820, wanneer het regime in South Carolina zich verder verhard heeft.
De bijdrage van Mariana Dantas, ten slotte, over vrijen van Afrikaanse origine in
het Braziliaanse Minas Gerais in de achttiende eeuw, weerspiegelt degelijk onderzoek
dat ook voor Suriname gedaan zou kunnen worden omdat daar vergelijkbaar
bronnenmateriaal is overgeleverd. Hoofdonderwerp vormen de inspanningen van
gemanumitteerden of van hun nakomelingen met enig bezit om hun verworven
sociaaleconomische status ook op volgende generaties over te dragen. Het artikel
vertelt daarnaast het een en ander over de drijfveren en faciliterende omstandigheden
achter hun oorspronkelijk economisch succes. In Dantas' visie zou de maatschappelijke
ambitie van deze groep mensen wel eens aangewakkerd kunnen zijn door het stigma
dat de omgeving op grond van hun slavenafkomst op hen drukte.
Van de vier artikelen die handelen over emancipatie legt de bijdrage van Nigel
Worden over de situatie aan de Kaap vind ik te veel nadruk op het specifieke, lokale
overheidsbeleid inzake slavernij, andere vormen van onvrije arbeid en abolitie, en
te weinig op de belevingswereld van de vrijgemaakten. In de overige drie artikelen
is dat anders.
Swithin Wilmot beschrijft de maatschappelijke vooruitgang van een gedeelte van
de ruim 300.000 Jamaicanen die in l838 ‘full liberty’ verwierven. Deze
geëmancipeerden, ongeveer een derde van het totaal, werden voortgedreven door de
ambitie om los van de plantages levensvatbare landbouwgemeenschappen op te
bouwen. Zij slaagden erin grond te verwerven, en vervolgens ook politieke invloed,
maar hun maatschappelijke opkomst werd gefrustreerd door de algemene economische
neergang op Jamaica en de politieke ommekeer volgend op de Morant Bay Rebellion
van 1865.
Ook het artikel van Steeve Buckridge handelt over Jamaica. Hij zoomt in op een
detail: patronen in vrouwenkleding. In 2004 publiceerde hij een boek over dit
onderwerp. Volgens Buckridge leidde de behoefte onder geëmancipeerden om zich
te distantiëren van hun slavernijverleden, mede onder druk van het eurocentrisch
dedain van de elite, ertoe dat velen hun, in de slaventijd bewaard gebleven, rijke
Afrikaanse traditie van kleding en opschik overboord gooiden. Vanuit de
veronderstelling dat sommigen dachten dat dit een recept was voor sociale concludeert
Buckridge dat deze ‘strategie’ op het einde van de door hem bestudeerde periode
(1890) geen succes had opgeleverd. Raciaal vooroordeel stond maatschappelijke
erkenning nog steeds in de weg.
De bundel wordt afgesloten met een artikel over Frans West-Afrika van Martin
Klein, die eveneens al eerder (in 1998) een monografie aan het onderwerp wijdde.
Emancipatie voltrok zich daar niet in een dag,
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maar was er een langgerekt proces dat aan het begin van de twintigste eeuw in een
stroomversnelling raakte. Ook daar was het streven van voormalige slaven gericht
op meer autonomie: zij wilden zelf de vruchten van hun arbeid plukken en hun
familiesfeer kunnen afschermen. Sommigen streefden hun voormalige meesters
economisch voorbij doordat zij zich, minder gehinderd door ideeën over wel of niet
passende arbeid, vooruitstrevender toonden. Maar hoeveel rijkdom een voormalige
slaaf ook vergaarde, hij werd in zijn oude milieu blijkbaar toch niet voor vol
aangezien. Vaak bleef hij zijn voormalige meester kleine diensten of giften en respect
verschuldigd. Bepaald, als inferieur beschouwd, gedrag - zoals bedelen of
losbandigheid - zag men als voorbehouden aan mensen van slavenafkomst.
Emancipatie, schrijft Klein, is maar een eerste stap. Een ‘second liberation’ van
voormalige slaven en hun nakomelingen, die hen losmaakt uit het heren- en
slavengedragspatroon, is noodzakelijk. Dat kost tijd en moeite; de snelste methode
is emigratie.
Jean Jacques Vrij

André van Dongen & Ronald Peeters, Peerke Donders; Een leven in brieven.
Tilburg: Stadsmuseum Tilburg, 2009. 143 p., ISBN 978 90 77643 09 9,
prijs €14,95.

Tilburg, de geboorteplaats van Peerke Donders, heeft de herdenking van diens
geboorte 200 jaar geleden niet zomaar voorbij laten gaan. De eenvoudige en
bescheiden Petrus Donders werd daar op 27 oktober 1809 geboren en zou uitgroeien
tot een icoon van de stad. Hij verwierf faam door zijn werk als katholiek missionaris
onder leprozen in Suriname van 1842 tot 1887. Donders werd in 1982 zalig verklaard
en het wachten is op een wonder om hem heilig te kunnen verklaren. Zover was het
in 2009 nog niet. Tilburg heeft met enig vertoon een aan Petrus Donders gewijd
expositiepaviljoen gebouwd. Ook werd een Petrus Dondersmis gecomponeerd en
uitgevoerd. Bovendien verscheen een fraai boek van André van Dongen en Ronald
Peeters, Een leven in brieven, met brieven en enkele andere geschriften van Petrus
Donders.
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Deze brieven, geschreven tussen 1842 en 1886, zijn kort en praktisch. In 1842 gaf
Donders nog wel informatie over zijn leven aan bekenden in Nederland. Hij schreef
over zijn werk, de mensen, hun kwalen en
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de slavernij. De meeste brieven zijn geschreven aan confraters, vooral oversten.
Donders deelde mee, organiseerde, had boodschappen. Hij had het een en ander te
regelen op het leprozenoord Batavia, voor de patiënten, de dokter, de roeiers en voor
zichzelf. Daarmee tekende hij een gewoon, min of meer saai tropisch maar toegewijd
leven in een uithoek met afgeschreven mensen. De brieven zijn geschreven in het
Nederlands, soms met wat Sranan, soms met een paar Latijnse termen, zonder uit te
zijn op literaire kwaliteiten.
Van Dongen en Peeters hebben ook een verhandeling over Indianen opgenomen
uit 1869, een korte autobiografie uit 1874, een gewetensonderzoek van rond hetzelfde
jaar, een tweede korte autobiografie uit 1879 en een verklaring van Donders op zijn
sterfbed op 12 januari 1887.
Al deze stukken en brieven werden, her en der, al eens eerder gepubliceerd door
anderen. De stukken voor Donders' eerbiedwaardig-verklaring, dus van het kerkelijk
proces in Suriname en in Nederland, bevatten veel materiaal, echter in het Latijn.
De uitgave van 1947 in de Peerke Donders Reeks bevat brieven en geschriften, een
uitgave uit 1982 in Studia Dondersiana, ter gelegenheid van zijn zaligverklaring,
omvat 53 brieven (in het Nederlands, Latijn, Duits en Engels); ook in het
Kwartaalblad Petrus Donders (1979-1993) zijn de brieven gepubliceerd. Van Dongen
en Peeters hebben in totaal 55 stukken opgenomen in deze nieuwe uitgave, die fraaier
is dan de voorgaande. Bovendien is Een leven in brieven rijkelijk geïllustreerd met
afbeeldingen in kleur- en zwart-witfoto's, waaronder reproducties van enkele
briefdelen die het handschrift van Donders duidelijk presenteren.
In de inleiding tekenen de samenstellers Donders min of meer geïsoleerd in de
Surinaamse missie van de negentiende eeuw, terwijl natuurlijk meer missionarissen
(vrouwen en mannen) in die omgeving werkten. De auteurs vermelden niet dat
Donders tussen 1883 en 1885 in Coronie werkte of gestationeerd was, ze noemen
wel Paramaribo.
In het boek draait alles om Donders' zalig- en mogelijke heiligverklaring; het is
dus vanuit de devotionele hoek geschreven. Daardoor komt Donders' leefwereld Suriname en de kleine katholieke missie met enkele priesters, broeders en zusters nauwelijks ter sprake. Tijdens zijn lange verblijf in Suriname werd de aanloop tot
de afschaffing van de slavernij genomen, was er tien jaar staatstoezicht, werden
mensen uit Azië als contractarbeiders voor de plantages binnengebracht. Donders
merkte dat Suriname er economisch en sociaal niet op vooruitging. Die context hoort
er eigenlijk wel bij om zijn toegewijde leven en dat van andere missionarissen beter
te leren kennen en te kunnen plaatsen. Ook had Donders voorgangers die pastoraal
onder de melaatsen zijn begonnen, vooral de ‘Apostel der Melaatsen’ Mgr. J. Grooff
(1800-1852). Normaliter waren er confraters op Batavia werkzaam die Donders
bijstonden,
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zodat hij lange tochten kon maken via de Tibiti, de Wayombo en de Maratakka. Met
eigen ogen moest hij toezien hoe zijn confrater Jan Bakker door lepra wegteerde.
Donders bereikte zelf een hoge leeftijd: hij was 77 toen hij op 14 januari 1887 stierf.
De redemptoristen, tot wier congregatie Donders in 1867 was toegetreden, haalden
hem al vóór zijn dood naar voren als een toegewijd, vroom en heilig mens. Zijn
collega's, zusters en fraters schreven ook brieven, maar tot op heden heeft nog niemand
gepoogd die te achterhalen. Brieven van andere missionarissen werden overigens
wel gepubliceerd in het katholieke maandblad De Godsdienstvriend. De
redemptoristen in Suriname en in Nederland startten een devotie voor hem waarop
Tilburg nog steeds voortbouwt, waarschijnlijk grootser dan in Suriname zelf.
De annotaties op de brieven, die eigenlijk wel een boekwerk zouden kunnen
beslaan, zijn helder maar schaars, en niet altijd helemaal correct. Zo weet ik toevallig
het een en ander van Frater Matheus, genoemd in noot 51 (p. 71). Hij was geen
hernhutter en geen onbekende, zoals hier staat, maar een novice van de redemptoristen
die in Suriname al snel in de gaten had dat het kloosterleven niks voor hem was, wat
zijn oversten met hem eens waren. Verder heeft Paramaribo geen Noordkerkstraat,
maar een Noorderkerkstraat (p. 75).
In ‘Archieven en Literatuur’ (pp. 136-142) worden de herkomst en vindplaats van
de brieven en documenten correct en systematisch verantwoord. Er is een beperkte
literatuurlijst van één pagina toegevoegd.
In het kader van de verering van de Tilburgse Petrus Donders is deze publicatie
een must, een handvat om over Donders te kunnen denken en schrijven op basis van
zijn 55 brieven en andere geschrifren.
Joop Vernooij

Duncan R. Wielzen, Popular Religiosity and Roman Liturgy; Towards a
contemporary theology of liturgical inculturation in the Caribbean. Leuven:
Katholieke Universiteit Leuven, 2009. XLVI + 345 p.
Het proefschrift dat Duncan Wielzen in 2009 verdedigde aan de Katholieke
Universiteit Leuven handelt over de verhouding tussen ‘volksreligiositeit’ en de
liturgie van de rooms-katholieke kerk, en dan in het bijzonder op wat zich in dat
verband afspeelt in het Caraïbisch gebied. Het is een doorwrochte studie geworden
waarin de ‘inculturatietheologie’ een centrale rol wordt toebedeeld. Daarnaast wordt
overvloedig gebruik gemaakt van Vaticaanse documenten over de liturgie en de
plaats van ‘volksreligiositeit’ daarin, en dan met name de teksten van het Tweede
Vaticaans Concilie. De indruk die bij mij - als niet-theoloog - ontstond
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is dat hier sprake is van een voortdurend pogen om twee zaken die kennelijk met
elkaar op gespannen voet staan met elkaar te verzoenen. Maar wat opvalt is dat
vrijwel altijd wordt verondersteld dat de volksreligiositeit moet worden ingepast in
de liturgie en niet omgekeerd. De volksreligiositeit wordt klaarblijkelijk eerst op zijn
‘juistheid’ getoetst aan de kerkelijke documenten over de liturgie alvorens die een
plaats kan krijgen in de liturgie. Het hoeft geen probleem te zijn als de auteur daarvoor
kiest, maat het betekent wel dat de eigen interpretatie die het kerkvolk aan de liturgie
heeft gegeven nauwelijks of niet aan de orde komt.
Dit deed mij denken aan het verhaal dat mij in de jaren zeventig werd verteld in
kringen van de Caribbean Conference of Churches over de renovatie van de kathedraal
van het aartsbisdom Castries in St. Lucia. Tijdens die renovatie werden de ‘witte
heiligenbeelden’ verwijderd om plaats te maken voor beelden die meer op het kerkvolk
leken. Na de heringebruikneming van de kathedraal was het kerkvolk verbijsterd:
‘hun heiligen’ aan wie ze decennia lang hun eigen betekenis hadden gegeven waren
verwijderd om plaats te maken voor beelden die hen weinig of niets zeiden. Ik
vermoed dat Lambert St. Rose, die op p. 135 van het proefschrift wordt geciteerd,
over deze gebeurtenis spreekt wanneer hij zegt dat ‘removing them overnight from
the altars was like taking away their African heritage again’.
Er is onevenredig veel aandacht besteed aan de opvattingen van de kerk over de
inculturatie van de liturgie, terwijl de door het kerkvolk gedurende decennia
ontwikkelde opvattingen over de met symboliek geladen roomse liturgie een
stiefmoederlijke behandeling krijgen. Wielzen zegt zelf op p. 133 dat er sprake is
van een ‘undercurrent of the institutionalized form mainly operating on the subjective
level within both the conscious and unconscious minds of the Caribbean Christian
people’, en citeert ondergetekende die pleit voor ‘sociological research to unveil the
hidden gospel which took shape in the Caribbean’. Hij zegt dan te kiezen voor een
combinatie van theologie en sociale wetenschappen, maar helaas komen de laatsten
er slechts bekaaid vanaf. Er is hier duidelijk een kans gemist.
De omvangrijke bibliografie is aan het begin van het boek geplaatst, wat behoorlijk
verwarrend is. Bovendien ontbreken er een aantal titels waar in de tekst wel naar
verwezen wordt. Het is de vraag of er van dit proefschrift nog een handelseditie
verschijnt, omdat een ISBN-nummer ontbreekt. Ondanks de kritiek die hierboven
naar voren werd gebracht, is dit boek een lezenswaardig werk voor allen die
geïnteresseerd zijn in de ‘inculturatietheologie’ van het Caraïbisch gebied.
Harold Jap-A-Joe
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Jeroen Kapelle & Dirk J. Tang, Zwart; Sambo, Tien kleine negertjes,
PijpjeDrop, Pompernikkel en anderen; Het beeld van de zwarte mens in de
Nederlandse illustratiekunst 1880-1980. Harderwijk: d'Jonge Hond, 2008.
96 p., ISBN 978 90 89100 788, prijs €17,95.

‘Voor degenen die vroeger in de Oost of West waren geweest, was een neger nu
zoveel bijzonders niet. Zij hadden er zooveel gezien. Voor de andere menschen
evenwel was Sam een groote zeldzaamheid en hij had dan ook veel bekijks.’ Deze
observatie komt uit Zwarte Sam, of Een neger is ook een mensch (1896) van
kinderboekenschrijver Pieter Louwerse. De meeste Nederlanders kenden zwarten in
de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw inderdaad slechts via
illustraties in (kinder)boeken en reclame en later ook via de film. In zulke weergaven
werd de zwarte meestal als een stereotype afgebeeld: de naïeve, vrolijke neger met
rode lippen en hagelwitte tanden.
Over zulke illustraties gaat het boekje Zwart; Sambo, Tien kleine negertjes,
PijpjeDrop, Pompernikkel en anderen; Het beeld van de zwarte mens in de
Nederlandse illustratiekunst 1880-1980 van Jeroen Kapelle en Dirk J. Tang. De
auteurs nemen de lezer mee op een kleurrijke tocht van prikkelende illustraties,
prenten en liedjesteksten waarin zwarten figureren. In de eerste drie hoofdstukken
stellen zij slavernij, stereotypen en karikaturen aan de orde. In de overige twee
hoofdstukken bespreken zij de educatieve en esthetische waarde van al deze beelden.
Voor de Tweede Wereldoorlog werden zwarten in Nederland vooral gezien als
exotische attracties uit verre, onbekende landen waar zij er bizarre culturele gewoonten
op na hielden. Zij en andere vertegenwoordigers van vreemde culturen werden dan
ook schaamteloos uitgestald in exposities, zoals in 1837 in het Rijks Etnografisch
Museum te Leiden. De exotische vreemdeling was daarnaast een dankbaar gegeven
voor spannende kinderverhalen. Daarin werden zwarten uit Afrika dikwijls neergezet
als primitieve, oorlogszuchtige, mensenetende wezens.
Zwarten werden afgebeeld in schril contrast met de slimme, beschaafde, witte
mens. De Sam uit het boek van Louwerse is een zwarte bediende in een Nederlands
landhuis. Een illustratie toont een verdrietige Sam die huilt omdat hij net door zijn
meester is mishandeld. De dochter van de landheer zit schrijlings op zijn schoot om

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

zijn tranen te drogen. Hoewel zij niet ouder is dan negen jaar, kunnen we in Louwerses
boek lezen dat Sam zonder haar aanwijzingen nergens is.
De auteurs stellen vast dat het onderwerp slavernij in kinderboeken niet of
nauwelijks werd behandeld omdat die werkelijkheid voor kinderen
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te schokkend was. De auteurs staan niet stil bij de vraag in hoeverre slavernij een rol
heeft gespeeld in het ontstaan van stereotypen over zwarten. Interessant in dit verband
is het Afrikaanse jongetje Jan Compagnie, dat in alle boeken over Michiel de Ruyter
figureert als diens jeugdvriendje. In sommige kringen wordt aangenomen dat Jan de
slaaf was van Michiel, Maar volgens de auteurs staat dat niet vast. Historische bronnen
geven vooralsnog geen uitsluitsel over De Ruyters directe activiteiten in de
slavenhandel, noch over het daadwerkelijke bestaan van Jan Compagnie.
Kapelle en Tang wijzen vooral op invloeden uit Amerika en Engeland, waar in de
eerste helft van de twintigste eeuw een hausse ontstond van kinderboekjes met
stereotypen van zwarten. Die uitgaven zouden de Nederlandse markt snel veroveren.
Beroemd werden De 10 kleine negertjes. Maar het meest aansprekende personage
is nog wel de Amerikaanse Golliwog, een stereotiepe negro minstrell doll. Golliwog
was een lappenpop die ouders voor hun kinderen maakten. Gekleed in een rode, felle
broek onder een blauw jasje met een wild afrokapsel, bleek dit personage zich ook
te lenen voor imitaties door witte, volwassen entertainers.
Stereotiepe beelden van zwarten waren tot ver in de tweede helft van de vorige
eeuw populair in allerlei reclame-uitingen, strips, prenten en in nagemaakte poppen.
Onder invloed van maatschappelijke kritiek op racisme en negatieve beeldvorming
werden zwarte personages in de loop der tijd minder karikaturaal uitgebeeld. Toch
vertonen ze nog vaak stereotiepe elementen.
Ook de boekjes van de zendelingen uit de twintigste eeuw vertonen interessante
aanpassingen. De wilde, heidense inboorling veranderde in een weliswaar nog
primitieve maar toch nobele ‘neger’ die door kerstening een eerzaam burger werd.
In A. Zaaiers boekje Idris gaat het huis schoonmaken (1949) geeft een Papoea in
een net pak onderwijs aan Papoeakinderen.
Een belangrijke kentering in de beeldvorming kwam uit de hoek van de kunst,
waar zwarte modellen voor blanke kunstenaars poseerden. Dit gebeurde al sinds de
jaren tachtig van de negentiende eeuw. Bij diverse kunstinstellingen en particuliere
kunstenaars konden zwarten aan de slag als model, uniek als ze waren door hun
zwarte huid en typische fysiek. De introductie, in de jaren dertig, van nieuwe
onderwijsmethoden op het gebied van vormgeving, leidde tot een meer
natuurgetrouwe verbeelding van zwarten in de kunst. Er werd volop geëxperimenteerd
met kleur, context en compositie. Beroemd is inmiddels het schilderij van Nola
Hatterman waarop de elegant geklede Jimmy van der Lak prijkt, alsook Jan Sluijters'
portret van de zwarte Tonia Stieltjes.
Karikaturen en stereotypen van de zwarte mens zijn nooit verdwenen, maar onder
invloed van migratie en internationale kritiek zouden veel van deze boekjes van de
markt verdwijnen. Daardoor kwam er meer
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ruimte voor bewustwording en politieke emancipatie.
Toch rijst bij lezing van dit fraaie boekje de gedachte dat beelden hardnekkig zijn.
De auteurs beamen dit, maar beperken zich tot een historische analyse van de
ontwikkeling van stereotypen en karikaturen van de zwarte mens. Over de erfenis
van deze negatieve beeldvorming zeggen ze niet veel méér dan dat deze stereotypen
helaas nog steeds gangbaar zijn. Het zou de moeite waarde zijn hun studie aan te
vullen met een onderzoek naar de doorwerking in het heden.
Dit boek gaat over een zeer actueel onderwerp. Het is een aanrader voor iedereen
die zich afvraagt waarom de zwarte medemens zo gevoelig reageert op het onderwerp
huidskleur. De auteurs nemen geen politieke stelling in, maar dragen daarvoor wel
interessant materiaal aan. Kapelle en Tang hebben hun onderwerp met liefde en
aandacht behandeld, getuige de intrigerende illustraties die op elke bladzijde van het
boek prijken. Ook hebben zij veel sprekende citaten in de beschouwingen verwerkt.
Het is een genot dit boek te lezen!
Aspha Bijnaar

Diana D. van Bergen, Suicidal behaviour of young migrant women in the
Netherlands; A comparative study of minority and majority woman.
Amsterdam: VU University, 2009. 182 p., ISBN 978 90 9024320 7.

In haar proefschrift Suicidal behaviour of young migrant women in the Netherlands
onderzoekt Diana van Bergen een uiterst gevoelige problematiek: suïcidaal gedrag
en suïcidale gedachten van jonge Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse
vrouwen in Nederland. Dit gedrag en deze gedachten zouden volgens gegevens van
hulpverleners en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaker voorkomen
onder deze groepen dan bij de meerderheid van Nederlandse vrouwen. Van Bergens
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onderzoek draait om de vragen of deze gegevens kloppen en of er een verband bestaat
met sekse, etniciteit en migratie.
Het boek bestaat uit losse delen die deels elders en met coauteurs zijn gepubliceerd.
Het eerste hoofdstuk gaat in op de aanleiding, de gehanteerde theorieën (zie onder)
en methoden. Deze methoden, een combinatie van kwalitatief en kwantitatief
onderzoek, bestaan uit onderzoek van gegevensbestanden en medische dossiers van
de Gemeentelijke
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Gezondheidsdienst (GGD), literatuurstudie en biografische interviews. In deze
recensie beperk ik mij tot de resultaten voor Hindostaanse vrouwen. Zij zouden vier
keer vaker dan Nederlandse vrouwen een suïcidepoging hebben ondernomen.
In hoofdstuk 2 worden tien diepte-interviews met Hindostaanse vrouwen tussen
de 16-25 jaar in Den Haag geanalyseerd. Aan de hand van vier tradities in de
suïcidologie (die in elk hoofdstuk min of meer terugkeren) wordt bekeken welke
risicofactoren speciaal voor deze groep gelden. De sociologische traditie (van
Durkheim) stelt dat individuen kwetsbaarder zijn voor suïcide wanneer modernisering
leidt tot minder inbedding in hechte structuren en verlies van een gedeelde moraal.
De ecologische traditie richt zich op invloeden van familie, stressvolle gebeurtenissen,
een migrantenachtergrond en groepscohesie. De medische traditie concentreert zich
op geestesziekten, met name depressies. De psychologische traditie verklaart ten
slotte suïcidaal gedrag vanuit persoonlijkheidskenmerken en cognitieve stijlen.
Bij enkele Hindostaanse vrouwen - aantallen vermeldt dit hoofdstuk niet - zijn
conflicterende normen over seksegelijkheid, vrijheid, autonomie en zelfexpressie
belangrijk geweest voor hun suïcidale gedrag. Bij veel vrouwen was sprake van
extreem veel affectieloze controle en dwang door familie. Sommigen ervoeren ook
fysiek en seksueel misbruik. De migrantenachtergrond versterkte conflicterende
normen; daarnaast vormde een sterke groepscohesie in de Haagse Hindostaanse
gemeenschap een risicofactor. Religie is zo summier onderzocht dat hierover geen
zinnige conclusies te trekken zijn; hetzelfde geldt voor de medische traditie. Over
de psychologische traditie is nog te melden dat sommige suïcidepogingen impulsief
waren en er een gering probleemoplossend vermogen bestond bij bijvoorbeeld
kwesties als verboden (seksuele) relaties.
Waar het derde hoofdstuk alleen gaat over suïcidale gedachten onder Turkse,
Marokkaanse en Nederlandse jongeren in Utrecht, komt in het vierde hoofdstuk
suïcidaal gedrag onder Hindostaanse jonge vrouwen weer aan bod. Deze analyse is
gebaseerd op een gegevensbestand van 4.562 Rotterdamse jonge vrouwen in de
leeftijdscategorie van veertien tot zestien jaar, onder wie 266 Hindostanen. Negentien
procent van de Hindostaanse meisjes bleek ooit een suïcidepoging te hebben
ondernomen - het hoogste percentage van alle etnische groepen. Risicofactoren die
bij elke etnische groep een rol speelden, waren een problematische thuissituatie
(inclusief het niet kunnen bespreken van problemen met ouders), seksueel en/of
fysiek misbruik, een laag zelfbeeld, depressie, en ouders met psychische dan wel
alcohol- of drugsproblemen. Bij Hindostanen hadden deze problemen van ouders
een extra negatief effect.
In hoofdstuk 5 wordt de analyse gepresenteerd van bestaande gegevensbestanden
rond de leefsituatie van 115 Turkse, Marokkaanse, Ne-
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derlandse en Hindostaanse vrouwen in Amsterdam tussen de twaalf en 41 jaar die
een of meer suïcidepogingen ondernamen. De 24 betrokken Hindostaanse vrouwen
kozen, net als de anderen, in overgrote meerderheid voor vergiftiging als methode.
Zij ondernamen echter vaker dan andere groepen meer dan één poging en deze hadden
vaker een dodelijk doel. Psychiatrische stoornissen kwamen duidelijk naar voren,
maar dit geldt ook voor Nederlandse vrouwen. Echter, meer dan Nederlandse vrouwen
ondervonden Hindostaanse vrouwen fysiek misbruik: 54 procent bleek
overgereguleerde levens te leiden, hetgeen zich met name uitte in eisen rond
maagdelijkheid en verwerping van de partner door familie of door de partner zelf.
In hoofdstuk 6 wordt dit laatste nog eens min of meer herhaald, maar zijn ook
biografische interviews geanalyseerd, omdat in de voorgaande hoofdstukken de
verschillen tussen etnische groepen niet verklaard konden worden. In deze
levensverhalen van in totaal 47 jonge Turkse, Marokkaanse, Nederlandse en
Hindostaanse (dertien) vrouwen van achttien tot veertig jaar keren vijf thema's steeds
terug: gebrek aan verbondenheid en affectie, gebrek aan eigenwaarde als gevolg van
de opvoeding, gebrek aan autonomie, conflict met familie over levenskeuzes en
psychische stoornissen. Sommige van deze factoren werden door migratie versterkt.
Bij Hindostaanse vrouwen speelden vooral - en meer dan bij de Turkse en
Marokkaanse vrouwen - de eerste twee risicofactoren een rol. De auteur suggereert
dat bij hen de drempel om suïcidepogingen te ondernemen lager zou liggen vanwege
een soort ‘South Asian cultural repertoire’ (p. 121), blijkend uit het grote aantal
suïcidepogingen wereldwijd onder Hindostaanse vrouwen.
Hoofdstuk 7 bevat een uitgebreide methodologische verantwoording van de
levensverhalen als onderzoeksmethode. Een dergelijke verantwoording ontbreekt
voor de kwantitatieve onderzoeksmethoden.
De samenvatting, conclusie en discussie in hoofdstuk 8 geven een overzicht van
de beperkingen van het onderzoeksmateriaal, alsook enkele aanbevelingen voor
vervolgonderzoek. Zo staat de auteur een betere operationalisering voor van begrippen
in de suïcidologie om culturele variaties beter te kunnen vaststellen. Een
Nederlandstalige samenvatting is als bijlage opgenomen.
Voor degenen met een wetenschappelijke interesse (en voor hen is het proefschrift
uiteraard in eerste instantie bedoeld), en voor wie snel een overzicht wil krijgen van
gangbare theorieën over suïcidaal gedrag, is dit boek helder en toegankelijk. Het
onderzoek is ethisch verantwoord, want anonimiteit was gegarandeerd, de selectie
en interviews werden goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie,
en nazorg was beschikbaar. In zijn totaliteit is het boek een mooie combinatie van
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Maar helaas zijn niet in
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ieder hoofdstuk al deze methoden gehanteerd; bovendien zijn de etnische groepen,
gekozen steden, leeftijdscategorieën, vraagstelling en generaties migranten in veel
hoofdstakken (net iets) anders, wat de samenhang en vergelijkbaarheid niet ten goede
komt. Ook komen herhalingen, vooral van de theorieën, noodgedwongen veel voor.
Hoewel de auteur anders suggereert (p. 120), zijn de centrale vragen slechts
gedeeltelijk beantwoord. De vraag naar de hogere frequentie van suïcidepogingen
is voldoende beantwoord, maar de generaliseerbaarheid van de gegevens valt te
betwijfelen. De aantallen onderzochte vrouwen zijn namelijk gering en er is alleen
onderzoek gedaan in de vier grote steden. Het antwoord op de tweede vraag, haar
het verband met sekse, etniciteit en migratie, komt onvoldoende uit de verf. Een
conclusie en samenvattingen per etnische groep ontbreken en met name relaties
tussen risicofactoren binnen een etnische groep blijven onderbelicht. Dat is jammer,
want de auteur benadrukt zelf dat verklaringen in alle vier theoretische tradities
tezamen gezocht moeten worden. Daarnaast wordt er nauwelijks geciteerd, waardoor
we de vrouwen zelf weinig aan het woord horen. Ook worden sommige uitspraken
van de auteur onvoldoende onderbouwd door empirisch materiaal. Om één voorbeeld
te noemen: ‘[...] the South Asian group in the city of The Hague can be argued to be
relatively close. For young females the close ties in the South Asian community
appear to be a risk factor rather than a protective factor, in particular because of the
social control (gossip) involved (p. 39)’. Hier wordt niet aangegeven op welke
empirische gegevens dit ‘argued’ en ‘appear to be’ gebaseerd zijn. Het is overigens
vreemd dat de auteur heeft gekozen voor de term ‘(Surinamese) South Indians’ in
plaats van het meer gangbare ‘(Surinamese) Hindustani’.
Om zuiverder te kunnen vaststellen welke rol sekse en migratie spelen, zouden
ook mannen en suïcidaal gedrag in de herkomstgebieden onderzocht moeten worden.
Hindostaanse mannen zijn extra interessant omdat zij beduidend vaker door suïcide
sterven dan Hindostaanse vrouwen (zie CBS, Bevolkingstrends vierde kwartaal
2007). Als herkomstgebied zou Nickerie een boeiende case zijn omdat suïcide daar
relatief veel voorkomt. Om etniciteit (ik zou liever spreken van cultuur) als risicofactor
te kunnen meten, is inzicht in de Hindostaanse cultuur onontbeerlijk, zodat de
betekenis van suïcidaal gedrag in deze cultuur kan worden meegenomen in het
onderzoek. De voorbeeldwerking van Indiase films, waarnaar veel wordt gekeken
en waarin suïcidaal gedrag geregeld voorkomt, of van suïcidaal gedrag binnen de
familie- en kennissenkring, kan een belangwekkend onderwerp zijn. Onontbeerlijk
zijn voorts controlegroepen van vrouwen en mannen die wel suïcidale gedachten
hadden maar geen pogingen ondernamen. Een dergelijk onderzoek onder verscheidene
etnische groepen is uiteraard onmogelijk door één onderzoeker uit te voeren.
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Deelstudies met elk dezelfde vraagstelling en onderzoeksaanpak zijn daarom gewenst.
Dit zou niet alleen moeten resulteren in kwantificeerbare resultaten, maar vooral ook
in kwalitatieve beschrijvingen waarin de onderzochten uitgebreid worden geciteerd
en waarin onderwerpen aan bod komen die in dit onderzoek zijn blijven liggen: Hoe
werden de pogingen precies ondernomen? Hoe kwam men aan de middelen? Hoe
serieus was de poging? Waarom is die niet geslaagd? Zijn er eerder al signalen
afgegeven? War betekende de suïcidepoging voor betrokkenen?
Enkele van bovenstaande aanbevelingen zijn overigens ook al door de auteur
gedaan. Ook zij ziet in dat het niet louter feiten of risicofactoren zijn die maken dat
mensen een suïcidepoging ondernemen, maar dat het vooral gaat om de betekenis
die mensen aan deze poging hechten. Met bovengenoemde aanpak zou deze betekenis
beter naar voren komen en een studie naar suïcidaal gedrag ook voor een breder
publiek dan slechts wetenschappers boeiend zijn.
Lucie Bloemberg

Reina N. Waalring, Veerkracht in Flora; Een onderzoek naar pro-sociaal
gedrag van kwetsbare kinderen uit een Surinaamse volkswijk. Paramaribo:
Leo Victor, 2009. 183 p., ISBN 979 99 914 670 08, prijs €10,- exclusief
verzendkosten [te bestellen bij Leo Victor uitgeverij, e-mail: leovic@sr.net].

Op donderdag 27 augustus 2009 promoveerde Reina Waalring aan de Universiteit
Utrecht bij criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk op het proefschrift Veerkracht in
Flora. Waalring studeerde pedagogiek aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie
jeugdstudies. Zij is al ruim 35 jaar in het onderwijs werkzaam: als leerkracht in het
basisonderwijs, op het Pedologisch Instituut en als deeltijd docente aan de Centrale
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Opleiding voor Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen. Vanaf 2002 werkt zij
op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Tijdens haar onderwijsloopbaan
heeft zij veel met jeugdigen gewerkt.
Velen kennen in hun omgeving wel personen die uit een sociaal zwak en arm gezin
komen en die het, ondanks deze moeilijke omstandigheden, toch ver hebben gebracht
in de maatschappij. Anderen lukt het niet om deze barrières te overstijgen en vervallen
vaak in criminaliteit en
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antisociaal gedrag. Waalrings proefschrift gaat over de verbanden tussen veerkracht,
gedrag en omstandigheden.
De studie bestaat uit negen hoofdstukken. Het pièce de résistance wordt gevormd
door het theoretisch kader (hoofdstuk 2), de onderzoeksmethode (hoofdstuk 6), de
resultaten van het onderzoek en van het vervolgonderzoek (hoofdstukken 7 en 8),
en tot slot de discussie (hoofdstuk 9). De probleemstelling luidt: ‘In welke opzichten,
op welke wijze en in welke mate onderscheiden de meest veerkrachtige kinderen
zich van de minst veerkrachtige kinderen die opgroeien in dezelfde achterstandswijk?
(Half Flora).’
Het kernbegrip in dit proefschrift is ‘veerkracht’ - de veerkracht van kwetsbare
kinderen uit Half Flora. Veerkracht is volgens de onderzoekster geen eendimensionaal
begrip, maar eerder een optelsom, een product, een bundeling van persoonlijke
eigenschappen. Het is de bekwaamheid om ondanks bedreigingen van buiten op een
pro-sociale manier te blijven functioneren. Het tegengestelde van ‘veerkracht’ is
‘kwetsbaarheid’. Dit wordt op twee plaatsen in het boek met dezelfde figuur
weergegeven (pp. 5 en 31). Waarom dat is gedaan, is niet geheel duidelijk. Veerkracht
heeft onder meer betrekking op een positief zelfbeeld, het kunnen relativeren, het
vermogen van de nood een deugd te maken. De onderzoekster geeft aan dat
‘veerkracht’ betrekking heeft op drie systemen:
Het kind zelf

intellectuele factoren
vriendelijkheid
positief zelfbeeld
zelfverzekerdheid

Het gezin

goede band met een ouderfiguur
hoge verwachtingen thuis
gezaghebbend ouderschap

Wijdere omgeving

banden met pro-sociale familie
banden met pro-sociale organisaties
effectieve scholen

De onderzoekster maakt gebruik van twee modellen waarop zij haar onderzoek
baseert (p. 44): het model van sociale ontwikkeling (Catalano & Hawkins, 1996) en
de psychosociale benadering van Meeuws (1994).
Waalring identificeert veerkrachtige en niet-veerkrachtige kinderen en relateert
die aan de variabelen gedrag en omstandigheden. Ieder kind wordt een veerkrachtscore
toegekend door de afstand te bepalen tussen zijn uitgangspositie (kwetsbaarheid),
en het eindresultaat (pro-sociaal/antisociaal gedrag). De onderzoeksgroep bestond
uit 220 kinderen (119 jongens en 101 meisjes tussen de tien en elf jaar). De gegevens
voor dit
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onderzoek werden verzameld uit mondelinge interviews en vragenlijsten.
Waarin onderscheiden de veerkrachtige kinderen zich nu van de niet-veerkrachtige?
Geslacht blijkt geen rol te spelen: jongens zijn niet veerkrachtiger dan meisjes of
omgekeerd. De onderzoekster komt met een opmerkelijk resultaat. Religiositeit blijkt
een belangrijke variabele te zijn. Kinderen uit rooms-katholieke (R.-K.) gezinnen
zijn veerkrachtiger dan kinderen met een Evangelische Broedergemeente
(EBG)-achtergrond. De kinderen uit pentacostalistische gezinnen scoren het laagst.
Met name dit laatste bevreemdt mij ten zeerste. Ook de onderzoekster toont zich
verbaasd over deze resultaten en probeert ze te verklaren. Zij merkt op: ‘het is
denkbaar dat van het behoren tot de r.k. geloofsgemeenschap meer structurering en
morele ondersteuning uitgaat dan van verbondenheid met EBG en andere christelijke
denominaties. De EBGS mist kinderfuncties bij kerkdiensten, maar biedt wel weer
de zondagsschool. Toch staat deze kerk voor een tamelijk saai protestantisme en er
is onder de lidmaten veel geklaag te horen over de benadering en soms het privéleven
van de voorgangers’ (p. 125). Ik waag het deze gedachtegang te betwijfelen. Het zal
niet zozeer de variabele ‘religiositeit’ zijn die hier een rol speelt, maar de school die
de leerling bezoekt. Mijn hypothese is dat R.-K. scholen (gemiddeld) effectiever zijn
dan EBG-scholen. Op de R.-K. scholen is er meer discipline en structurering en wordt
meer aandacht besteed aan de prestaties en mogelijkheden van de leerling. Ik geef
toe, dit is ook een gewaagde hypothese, maar die komt dichter bij mijn eigen
waarnemingen. Etniciteit doet er ook toe: Marrons hebben meer veerkracht dan de
andere groepen.
Opvallend is dat een positief zelfbeeld, in tegenstelling tot wat andere onderzoeken
hierover naar voren brachten, niet van invloed blijkt te zijn op veerkracht. Ook werd
geen verband gevonden tussen veerkracht en schoolprestaties (onderwijsachterstand).
De afwezigheid van de vader correleert niet met antisociaal gedrag. De aanwezigheid
van een oudere persoon in huis (oma) levert veerkracht op door het toezicht en de
aandacht.
Onderwijskundigen zijn vooral geïnteresseerd in de vraag of het mogelijk zou zijn
om op grond van een systematische pedagogische aanpak de veerkracht van leerlingen
in arme wijken te vergroten. De onderzoekster geeft enkele adviezen aan leerkrachten
om de veerkracht van leerlingen te bevorderen (p. 159): moedig pro-sociaal gedrag
aan; wees alert op verzuim en passiviteit; sla acht op tekenen van mishandeling,
verwaarlozing en misbruik; laat elk kind zich door u geaccepteerd voelen.
Hoewel deze adviezen prima facie redelijk lijken, missen ze voldoende empirische
onderbouwing. In de jaren zestig en zeventig zijn in de Verenigde Staten en ook in
Europa veel onderzoeken gedaan en programma's ontwikkeld om kinderen uit sociaal
zwakke milieus meer kansen te bieden.
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Uit mijn eigen studieperiode ken ik nog het beroemde boek van Van Heek over het
verborgen talent (1968) en de daarna volgende compensatie-programma's. Ik was
toen een enthousiaste student die meedeed aan het ontwikkelen en uitvoeren van
deze programma's. Pioniers in Nederland waren Dolf Kohnstamm, Jan Rupp en Co
van Calcar. Helaas bleek uit evaluaties dat deze programma's geen
langetermijneffecten sorteerden. Daarmee was ik een ervaring rijker geworden en
een illusie armer. De huidige onderwijskundige belangstelling gaat uit naar het
concept van de ‘effectieve school’. Maar ook dit concept is een beetje op zijn retour.
Het minst enthousiast ben ik over de statistische verwerking van de data in het
proefschrift. Het lijkt me voor de hand liggend om bij een dergelijke vraagstelling,
het verband tussen meer variabelen, gebruik te maken van multivariabele
analysetechnieken, zodat het ook mogelijk is om het relatieve gewicht van de
variabelen te bepalen, evenals de interactie-effecten tussen de variabelen. Ik had ook
graag kennisgenomen van de gebruikte meetinstrumenten (vragenlijsten en interviews)
als bijlagen in het proefschrift.
Ik heb deze studie met veel plezier gelezen; zij is systematisch opgebouwd en het
onderzoek is goed beschreven. Een volmaakt proefschrift bestaat natuurlijk niet, dus
ook in dit geval zijn er hier en daar wat kleine schoonheidsfoutjes gevonden, zoals
het ontbreken van de titel van een publicatie in de literatuuropgave. Terecht merkte
mijn promotor onlangs op: ‘De Surinaamse samenleving is een goudmijn voor sociale
wetenschappers.’ Dit proefschrift laat zien dat het gelijk aan zijn zijde is. Er is nog
veel onderzoek te verrichten. Reina Waalring heeft met dit proefschrift bewezen over
veel ‘veerkracht’ te beschikken. Ondanks een drukke baan en vele sociale activiteiten
wist zij haar proefschrift te voltooien. Chapeau en proficiat! Zij mag voor onze
sociale wetenschappers in dit opzicht een rolmodel zijn.
Edwin Marshall
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Peter Sanches
Signalementen
Wim Hoogbergen, Het kamp van Broos en Kaliko; De geschiedenis van
een Afro-Surinaamse familie. Paramaribo: Vaco Press, 2009, 229 p., ISBN
978 99914 0 085 3

In december 2009 is de tweede herziene druk verschenen van Het kamp van Broos
en Kaliko bij Vaco Press in Paramaribo. In deze publicatie wordt de geschiedenis
verteld van de nazaten van Ma Mofina (Landveld), een van de stammoeders van de
zogeheten Broosnegers. Rond 1770 vluchtten hun voorouders het oerwoud in, waar
zij tot de afschaffing van de slavernij in 1863 zouden verblijven. De familie vestigde
zich daarna op de verlaten plantage Roorak. De grootste families lieten zich toen bij
de burgerlijke stand inschrijven onder de familienamen Babel en Landveld. Door
het van generatie op generatie doorgeven van verhalen wisten de afstammelingen de
herinnering aan het verleden levend te houden. Deze fascinerende oral history is nu
in herdruk verschenen. Bij LIT-Verlag verscheen in 2008 de Engelse editie onder
de titel: Out of Slavery; A Surinamese Roots History. Het kamp van Broos en Kaliko
werd in 1997 genomineerd voor de Eureka Prijs, een tweejaarlijkse prijs voor het
best geschreven academische boek in de Nederlandse taal. In Oso van oktober 1996
is een recensie van Het kamp van Broos en Kaliko door Alex van Stipriaan te lezen.
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Buki di oro
Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPl), Ortografia i lista di palabra
Papiamentu; Buki di Oro. Willemstad: Fundashon pa Planifikashon di
Idioma (FPI), 2009. 304 p., ISBN 978 99904 2200 9.

De Antilliaanse minister van Onderwijs, Omayra Leeflang, presenteerde op 14 oktober
op het Antillenhuis in Den Haag het Buki di Oro (het Gouden Boekje), de woordenlijst
en spellingsboek van het Papiamentu. Buki di Oro is het equivalent van het Groene
Boekje voor de spelling van het Nederlands. Het boekje werd door de Antilliaanse
minister aangeboden aan vertegenwoordigers van Antilliaanse organisaties in
Nederland die zich inzetten voor de ontwikkeling van het Papiamentu. In maart 2007
werd op de Nederlandse Antillen de Landsverordening vaststelling officiële talen
door de Staten aangenomen waarin is vastgelegd dat de drie officiële talen van de
Nederlandse Antillen voortaan het Nederlands, Papiamentu en Engels zijn. Eerder
op de dag overhandigde Minister Leeflang het Buki di Oro aan haar collega-minister
in Nederland, Ronald Plasterk. Laatstgenoemde kwam met het voorstel een Taalunie
Papiaments te vormen. Als Bonaire straks een speciale gemeente van Nederland
wordt doet het Papiaments ook daarmee zijn intrede in het Nederlandse staatsbestel.
Nederland, Curcaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire kunnen dan samen de Taalunie
Papiaments vormen.
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Berichten
IBS-colloquium 2010
Thema: De wetten van de jungle
Datum: zaterdag 6 november
Plaats: Het Tropentheater in Amsterdam
Tijd: 10.30-16.00 uur

Braziliaanse goudzoeker in het Surinaamse binnenland (foto Marjo de Theije)

November 2010 is het precies 35 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd.
Turbulente politieke en economische ontwikkelingen drukten hun stempel op de
volwassenwording van de republiek. Maar ook op sociaal-cultureel gebied is er veel
veranderd. In het oog springen de emancipatie van de Marrons, de komst van
migranten uit Brazilië en China, de sterke aanwezigheid van (re)migranten uit
Nederland en de vestiging van buitenlandse ondernemingen die nieuwe mogelijkheden
bieden op het gebied van werk en opleiding. Maar dit alles heeft een keerzijde.
Doordat er nauwelijks een efficiënt ontwikkelingsbeleid is, oefenen deze
ontwikkelingen een enorme druk uit op individuen en organisatie om iets voor zichzelf
of het land te doen. De initiatieven beperken zich niet alleen tot de hoofdstad
Paramaribo, maar strekken zich ook tot het binnenland, het Amazone gebied. Het is
niet altijd eenduidig of deze initiatieven gunstig of juist ongunstig zijn voor de
ontwikkeling van Suriname. Op welke manier daarbinnen iedereen een graantje pikt
is onderwerp van dit colloquium.
Nadere info over het colloquium: surinamistiek.nl

Digitalisering Surinaamse almanakken
In de periode 1751 tot en met 1955 zijn ruim negentig almanakken in Suriname
verschenen.
Een almanak of jaarboekje bevat een overzicht van het afgelopen jaar en vormt
een belangrijke bron van informatie: wat is er het afgelopen jaar gebeurd, wie zitten
er in de (Koloniale) Staten, regering of in het kerkbestuur, wanneer vallen de
feestdagen, op welke dagen vertrekken de boten en hoe duur is een postpakketje naar
Nederland? De almanak dus als een
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soort who is who in Paramaribo. In de loop van de negentiende en zeker in de
twintigste eeuw omvatten de almanakken steeds meer namen. Je kunt stellen dat er
een tijd is geweest dat je maatschappelijk pas iets voorstelde als je in de almanak
werd genoemd. Zo staan in de almanak van 1911 de belangrijkste
postzegelverzamelaars vermeld. Voor de namen van politieagenten gerangschikt
naar ‘hunne nummers’ (totaal 214) biedt de almanak van 1915 uitkomst.

Surinaamsche Almanak van 1820 (foto Jannes Mulder)

Oude almanakken bevatten ook veel gegevens waar je nu naar alle
waarschijnlijkheid weinig mee kunt zoals de waterstanden, de hoeveelheid regen per
maand of de joodse kalender van het schrikkeljaar 1832. Dat ligt anders voor de
regelmatig uitgebrachte overzichten van het wel en wee van de plantages: wie was
de eigenaar? Hoe groot de productie? Hoeveel slaven waren er van de betreffende
plantage weggelopen? En zo verder. Zelfs de eerste advertenties in de almanak van
1889 kunnen voor onderzoekers van het recente verleden van betekenis zijn. Dat
geldt helemaal voor de kronieken waarin de wetenswaardigheden van het afgelopen
jaar de revue passeren. Veel almanakjes hadden belletristische bijlagen bestaande
uit een gedicht, een spannnend kort verhaal of de rede van de voorzitter van het
genootschap ‘Oefening Kweekt Kennis’.
In 1947 publiceerde Oudschans Dentz' in de West-Indische Gids 28(29) een
overzicht van de Surinaamse almanakken (pp. 175-176). Op de website
www.surinaamsealmanakken.com is de lijst van Oudschans Dentz' geactualiseerd.
Tijdens een uitgebreide inventarisatie van de almanakken bleek geen enkele
erfgoedinstelling de volledige collectie te bezitten. Ook werd duidelijk dat sommige
almanakken in Nederland maar vrijwel alle almanakken in Suriname in een kwetsbare
staat verkeren. Mede op basis van deze bevinding zal in Nederland maar vooral in
Suriname ook veel aandacht uitgaan naar herstel, restauratie en conservering. Het
ligt in de bedoeling op korte termijn zo veel mogelijk almanakken van A tot Z te
digitaliseren en - heel belangrijk - doorzoekbaar te maken. Zij zullen dan via het
internet gratis raadpleegbaar zijn via de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren.
Een en ander zal worden begeleid door een onder verantwoordelijkheid van het
IBS opererende werkgroep bestaande uit Rosemarijn Hoefte, Wim Hoogbergen en
Jannes H. Mulder (voorzitter) in samenwerking met het Koninklijke Instituut voor
de Tropen (KIT) in Amsterdam, het Koninklijk Instituut voor Taal-, LandVolkenkunde (KITLV) te Leiden en het Surinaamse Museum in Paramaribo.
Op dit moment is de financiering van het project nog niet geheel rond,
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maar het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft onlangs een financiële bijdrage
beschikbaar gesteld, zodat aan de digitalisering kan worden begonnen. Diegenen die
tips hebben over andere subsidiegevers die dit project verder kunnen ondersteunen
kunnen contact opnemen met Jannes H. Mulder op uhlenbeck@wxs.nl.

Blogspot Caraïbisch uitzicht

Caraibisch uitzicht

De Werkgroep Caraïbische Letteren is in 2006 opgericht om de literatuur van
Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba te ondersteunen en de studie ervan te
bevorderen. Ieder jaar organiseert de Werkgroep voor een breed publiek een
Letterendag. Voorts is de Werkgroep de initiatiefnemer van de Rudolf van Lier
Lezing en de Cola Debrot Lezing. In beginsel wisselen deze lezingen elkaar af. Het
ene jaar vindt in Leiden de Van Lier Lezing plaats, het andere jaar in Amsterdam de
Debrot Lezing.
Om het contact met belangstellenden aan te halen en een meer interactief karakter
te geven, is de Werkgroep in 2009 begonnen met een eigen blogspot, getiteld
Caraïbisch Uitzicht. Hierop is een keur aan informatie te vinden over Caraïbische
cultuur en literatuur aan weerszijden van de Atlantische oceaan: nieuwsberichten,
aankondigingen, toespraken, stimulerende invallen, uitdagende stellingen, bijzondere
leeservaringen, kleine essays, observaties, reisnotities etc. Behalve een knooppunt
van informatie wil de blogspot nadrukkelijk een platform zijn voor het uitwisselen
van standpunten en ideeën. De weg naar Caraïbisch Uitzicht is inmiddels door veel
mensen gevonden. Op het moment van schrijven van dit bericht nadert de teller de
75.000 hits. Vanzelfsprekend is de Werkgroep ermee ingenomen dat zoveel
belangstellenden de ontwikkelingen binnen de Caraïbische letteren via de blogspot
volgen. Tegelijk meent de Werkgroep dat het potentieel aan actief betrokkenen bij
lange na nog niet is uitgeput. Om die reden wil zij geïnteresseerden, in het bijzonder
zij die in Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn, oproepen
om ook tekstbijdragen aan de blogspot te leveren. Wie hiervoor voelt, kan zich
aanmelden via: Werkgroepcarlet@gmail.com.
Voor algemene informatie over de Werkgroep Caraïbische Letteren:
http://www.caraibischeletteren.com. Het blogspot Caraïbisch Uitzicht is hier te
vinden: http://caraibischeletteren.blogspot.com.
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Minor Srananistiek
In september 2010 start aan de Hogeschool van Amsterdam voor 3e en 4e jaars
HBO-studenten de minor Srananistiek met aandacht voor taalvaardigheid, taalkunde,
letterkunde, kennis van land en volk en economie. Onderdeel van de minor is een
studiereis naar Suriname. Voor nadere info:
Gracia Blanker
g.blanker@hva.nl
Tel: 06-36077622

Koninkrijksconcert

Premier Emily de Jongh-Elhage van de Nederlandse Antillen, Koningin Beatrix en Staatssecretaris
Ank Bijleveld (foto Antillenhuis)

Koningin Beaxtrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren op
dinsdagavond 15 december 2009 eregasten bij het vijfde Koninkrijksconcert in het
Stadstheater van Zoetermeer ter gelegenheid van de viering van Koninkrijksdag. Het
concert, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de gemeente Zoetermeer, had als doel om op muzikale wijze
de verbondenheid te tonen tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Het
thema van dit jaar was ‘Soul and Soulmates’. Verschillende artiesten uit het
Koninkrijk, waaronder Daniël Lohues, Dane Clark en Edsilia Rombley, gaven hier
invulling aan. Het Koninkrijksconcert wordt, sinds de viering van het 50 jarig bestaan
van het Statuut voor het Koninkrijk in 2004, ieder jaar georganiseerd in een gemeente
met veel inwoners van Antilliaanse en Arubaanse afkomst. In Nederland wonen ruim
124,000 mensen uit de Nederlandse Antillen en Aruba.

Religious Curaçao
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Doop van het boek door actrice Paulette Smit, links auteur Sinaya Wolfert en rechts Plaatsvervangend
Gevolmachtigd Minister van de Nederlandse Antillen mw. mr. Mavis Brooks-Salmon foto Antillenhuis

Van 10 december 2009 tot en met 3 januari 2010 vond in Melkweg Galerie de
foto-expositie Religious Curaçao van fotografe Sinaya Wolfert plaats. Ze onderzocht
twee jaar lang hoe op Curaçao religieuze tradities vanuit verschillende
levensovertuigingen worden beleefd. De fotografische projecten van Sinaya Wolfert
zijn terug te zien in haar fotoboeken waarvan recent
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verschenen Curaçao Religions Rituals & Traditions (ISBN 978-94-6022046-3 /KIT
Publishers).

Promotie Paul Tjon Sie Fat
Op donderdag 8 oktober 2009 promoveerde Paul Tjon Sie Fat aan de Universiteit
van Amsterdam op ‘Nieuwe Chinezen’ in Suriname: Chinese New Migrants in
Suriname; The Inevitability of Ethic Performing. ‘Nieuwe Chinezen’ zijn nieuwe
migranten uit China en worden in Suriname door overige bevolkingsgroepen met
argusogen bekeken. Men ziet ze volgens Paul Tjon Sie Fat als voorhoede of in het
kielzog van de globaliserende economie van de opkomende grootmacht China. Hun
vele supermarkten versterken onder de gewone bevolking de indruk van oneerlijke
concurrentie, uitbuiting van de arme bevolking, een corrumperende invloed op
regering en maatschappij, illegale immigratie en criminaliteit. Dit is de context
waarbinnen etnische Chinezen - zowel de ‘oude’ als de ‘nieuwe’ Chinezen - zich
moeten positioneren binnen de Surinaamse etnische politiek. De dissertatie is te
downloaden van http://dare.uva.nl/document/146466

Promotie Pam Zuurbier

Pam Zuurbier (foto Peter Sanches)

Pam Zuurbier verdedigde op 10 december 2009 zijn dissertatie Roots gaan waar
je vandaan komt. Een onderzoek naar betrokkenheden en identificaties in
levensverhalen van drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in
Paramaribo (1973-2003), aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht welke
betrokkenheid en identificatie drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen
hebben met hun land van herkomst en vestiging. Hij staat vooral stil bij de effecten
die migratie en remigratie hebben op Afro-Surinaamse vrouwen en de invloed hiervan
op hun identiteitsvorming en integratiepraktijk na remigratie. Het proefschrift kan
worden gedownload van http://dare.uva.nl/document/159771
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Promotie Lodewijk Hulsman
Nederlands Amazonia. Handel met indianen tussen 1580 en 1680 is de titel van het
proefschrift waarop Lodewijk Hulsman op 23 oktober 2009 aan de Universiteit van
Amsterdam promoveerde. Het Amazonegebied heeft veel Europeanen al eeuwenlang
gefascineerd; vroeger als Eldorado en tegenwoordig als groene long van de wereld.
Ondanks deze sterke interesse is de geschiedenis van het tropische laagland van
Zuid-Amerika
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relatief onbekend. Hulsman richt zich met zijn studie op de handelsbetrekkingen van
Nederlanders met indianen in de periode 1580-1680. Die betrekkingen moeten volgens
hem gezien worden als een proces waarin indianen en Europeanen kennis en producten
uitwisselden en naast conflicten ook gezamenlijke belangen hadden. Zo verwierven
Indianen langs de kust door hun Europese contacten een machtspositie. Tegelijkertijd
leerden Europeanen van Indianen onder andere hoe zij lokale gewassen konden
verbouwen.

Studieprijs Praemium Erasmium voor Wieke Vink

Wieke Vink (foto Stuart Rahan)

Wieke Vink heeft voor haar proefschrift Creole Jews. Negotiating Community in
Colonial Surinam (2008) de Studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum
gekregen. De Stichting kent jaarlijks maximaal vijf Studieprijzen toe voor bijzondere
proefschriften op het gebied van geestes-, maatschappij- en gedragswetenschappen.
De dissertatie van Vink werd geselecteerd uit 29 voordrachten. De Studieprijs bestaat
uit een geldbedrag van €3.000 en een oorkonde.

Presentatie genealogische gidsen

Presentatie Roots Karibense (foto Ruud Straatman)

Op donderdag 3 september 2009 heeft voormalig zwemkampioene Enith Brigitha
het eerste exemplaar van Roots Karibense in ontvangst genomen, een gids voor
onderzoek naar voorouders afkomstig van de Nederlandse Antillen. Deze gids is de
vierde in een reeks van zes (genealogische) onderzoeksgidsen, bedoeld voor Molukse,
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Indische en Antilliaanse Nederlanders. De
presentatie vond plaats in de Beresteynzaal van het Centraal Bureau voor Genealogie
te Den Haag. Deze gids is samengesteld door Christel Monsanto die al meer dan
twintig jaar genealogisch onderzoek doet, waarvan de laatste tien jaar op Curaçao.
Tijdens de bijeenkomst in Den Haag werd tevens de inventaris van het archief van
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Jossy Maduro gepresenteerd. Deze inventaris is samengesteld door Ilse Palm-Mendez
Chumaceiro.
De presentatie van Sranan Famiri, de Surinaamse genealogische gids in de zesdelige
reeks, vond plaats op donderdag 29 oktober 2009 in het Auditorium van het Nationaal
Archief in Den Haag. De onlangs overleden
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dr. Johan H.E. Ferrier nam het eerste exemplaar in ontvangst. Deze genealogische
gids, samengesteld door Pieter Bol en Jean Jacques Vrij, is niet alleen een handleiding
voor een speurtocht naar Surinaamse voorouders, maar kan ook worden gelezen als
handzame geschiedenis van Suriname, de mensen die er woonden, arriveerden en /
of weer vertrokken. Deze gids is geschreven om de (aspirant) genealogen in zowel
Nederland als Suriname op pad te helpen. Uitgebreid worden de in beide landen in
bibliotheken en archieven bewaarde bronnen voor familiegeschiedenis besproken.
Daarnaast is er ook veel aandacht voor wat men thuis, in familiekring of op het
internet aan informatie kan vergaren.

Overhandiging exemplaar door auteur Pieter Bol aan ere lid SSG Jetty Breebaart-de Miranda (foto
Ruud Straatman)

Pilotstudie Javaanse migratie en erfgoedvorming in Suriname
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft het KITLV subsidie
verleend voor een pilotstudy over Javaanse migratie en erfgoedvorming in Suriname,
Indonesië en Nederland. Het KITLV zal in samenwerking met partners in Nederland
(Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie / STICHJI), Suriname (Vereniging
Herdenking Javaanse Immigratie / VHJI) en Indonesië (Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia / LIPI) via een oral history pilotproject deze geschiedenis optekenen en
beschikbaar stellen aan een groter publiek in de drie landen via een website en een
publieksvriendelijk boek. Onder de leiding van Hariëtte Mingoen is STICHJI reeds
begonnen met het houden van tientallen interviews met Surinaamse Javanen in
Nederland. De stichting ontvangt hiervoor subsidie van de Mondriaan Stichting en
Fonds 1818. Het onderzoek in Suriname zal worden verricht door Jo Moestadja en
Johan Sarmo en in Indonesië door Amorisa en Yumi. De resultaten zullen met
financiële steun van de gemeente Den Haag bij bijeenkomsten in Paramaribo en Den
Haag alsmede in Jakarta worden gepresenteerd in 2010, het jaar van de 120-jarige
herdenking van de migratie van Java naar Suriname.
Projectcoördinator is Rosemarijn Hoefte.
Peter Sanches
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Irene Rolfes
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[Nummer 2]
Afbeelding omslag
Trio-vrouw met mand met cassave in Kwamalasamuto (foto Peter Reimink 2008)
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Voorwoord
Dit varianummer bevat tien bijdragen. Sabine van der Greft opent met een artikel
over een Surinaams fenomeen dat in reisgidsen, buitenlandse kranten en
televisieprogramma's veel aandacht krijgt: de Surinaamse zangvogelsport. De auteur
bespreekt de culturele betekenis van deze sport en besteedt daarnaast aandacht aan
de mogelijkheid van plaatsing van de zangvogelsport op de UNESCO-lijst voor
immaterieel werelderfgoed.
In de tweede bijdrage bespreken Jolijn van Duijnhoven en Yvon van der Pijl
een smakelijke bezigheid in Suriname: de publieke eetcultuur. Ondanks de vele
verschillen in het multiculturele Suriname vinden Surinamers in de liefde voor eten
een grote gemene deler. De auteurs signaleren ontwikkelingen in Suriname die wijzen
op constructie van een ‘eenheidsidentiteit’ dóór en in eten. De (vermeende) invloed
van mondialisering op de publieke eetcultuur van Paramaribo is het centrale thema.
Dianca Schipper beschouwt in haar artikel hoe Creoolse mannen de eigen rol in
de zorg en opvoeding van hun kinderen zien, hoe zij zelf de band met hun kinderen
ervaren en wat hun kinderen voor hen betekenen. In veel wetenschappelijke literatuur
is het beeld over Creoolse mannen en vaders dat ze onverantwoordelijk gedrag
vertonen door als partner ontrouw te zijn en niet of onvoldoende aan het huishouden
en de zorg voor vrouw en kinderen bij te dragen.
Diana van Bergen en Sawitri Saharso behandelen vervolgens suïcidaal gedrag
van jonge Hindostaans-Surinaamse vrouwen in Nederland. Zij gaan in op de vraag
in hoeverre deze groep in vergelijking met autochtone Nederlandse en andere
migrantenvrouwen vaker overgaat tot suïcidaal gedrag en op de relatie tussen suïcidaal
gedrag (zonder dodelijke afloop) en etnische afkomst.
In de vijfde bijdrage, van de hand van Peter Reimink, staat de strijd van de
Trio-Inheemsen in het diepe zuiden van Suriname om hun leefgebied tegen pananakiri
(mensen van buiten) te beschermen centraal. De auteur beschrijft lokale percepties
en overwegingen van Trio ten aanzien van het landrechtendebat en de zich steeds
meer opdringende mogelijkheden om te komen tot meer economische ontwikkeling.
Vanessa Elisa Grotti bespreekt de relaties tussen de sedentaire Trio en de
nomadische Akuriyo in het zuiden van Suriname sinds het einde van de jaren zestig.
Begin jaren zeventig werd het merendeel van de nomadische Akoerio overgebracht
naar Trio-dorpen waaronder Tëpoe aan de Tapanahony. De auteur richt zich op de
ontwikkeling van een
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duale hiërarchie tussen beide groepen, inferioriteit van de Akuriyo in de zichtbare
wereld (het Trio-dorp) versus hun superioriteit in het woud.
In het zevende artikel behandelt Lodewijk Hulsman de handel van Nederlanders
met Indianen in Suriname in de periode 1604-1617, een tijdvak dat tot op heden sterk
onderbelicht is in de historiografie over Suriname. In deze handel vervulde De
Guiaansche Compagnie een belangrijke rol. Op basis van verslagen van deze
Compagnie schetst de auteur een beeld van Suriname waar kleine groepen Europese
mannen leefden tussen Indianen waarmee zij handelden en exportgewassen plantten.
De achtste bijdrage, van de hand van Suze Zijlstra, handelt over de representatie
van Inheemse vrouwen in Suriname in Nederlandse vroegmoderne reis- en
landbeschrijving waarbij zij ingaat op de rolverdeling in het gezin en de kraam en
opvoeding van de kinderen. De auteur vergelijkt deze beschrijvingen met de latere
beelden van slavenvrouwen in dezelfde vroegmoderne literatuur over Suriname om
verschuivingen in perspectief te plaatsen en het uitgangspunt van auteurs beter te
kunnen duiden.
Ruud Paesie beschrijft in het negende artikel twee expedities naar de Akuriyo
van de Coppename in 1717. De twee journalen van beide expedities zijn uniek
historisch en antropologisch materiaal en behoren tot de eerste beschrijvingen van
de Akuriyo. Beide journalen zijn als transcriptie in de bijdrage van Paesie opgenomen.
In de laatste bijdrage van Fred de Haas staat de poëzie van de Arubaanse dichter
Henry Habibe centraal. Habibe schrijft zijn gedichten voornamelijk in het Papiamentu,
incidenteel ook in het Spaans en Nederlands. In zijn bespreking gaat De Haas in op
de verwantschap tussen de inspiratie en de beelden van Habibes liefdespoëzie en een
aantal Spaanse en Zuid-Amerikaanse geestverwanten. Deze aflevering van Oso wordt
zoals gewoonlijk afgesloten met de rubrieken Recensies, Berichten en Lijst van
recente publicaties.
Hans Ramsoedh
Hoofdredacteur
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Sabine van der Greft
De zangvogelsport in Suriname
Lokale liefhebberij of cultureel erfgoed?
De natuurlijke rijkdommen van het Centraal Suriname Natuurreservaat, een van 's
werelds grootste beschermde tropische regenwouden, en de historische binnenstad
van Paramaribo, met zijn karakteristieke houten, koloniale gebouwen, prijken sinds
respectievelijk 2000 en 2002 op de UNESCO Werelderfgoedlijst (UNESCO 2009a).1
Suriname biedt echter meer dan natuur en fysiek cultureel erfgoed. Ook immateriële
verschijnselen, zoals de veelkleurige multi-etnische samenleving waarin
bevolkingsgroepen hun culturele diversiteit idealiseren in een mythe van ‘eenheid
in verscheidenheid’, maken het land uniek.
Een ander wonderlijk fenomeen dat Suriname kenmerkt en aandacht krijgt in
reisgidsen, buitenlandse kranten en televisieprogramma's is de zangvogelsport.2
Kooizangvogels vormen een dominant aspect van het straatbeeld in Paramaribo en
spelen een belangrijke rol in het leven van de Surinaamse man. In dit verband is de
vraag gerechtvaardigd of de zangvogelcultuur kan worden gezien als immaterieel
cultureel erfgoed en of het als zodanig in aanmerking zou kunnen komen voor
plaatsing op een van UNESCO's Intangible Heritage Lists. Met deze erfgoedlijsten
richt UNESCO zich op het waarborgen van niet-stoffelijke manifestaties van
menselijke activiteit (Kurin 2008; Murphy 2001; Nas 2002; UNESCO 2003).3
Onderstaand betoog gaat in op de dynamiek van de Surinaamse zangvogelsport.
In het bijzonder wordt stilgestaan bij haar culturele betekenis. Daarnaast zal deze
bijdrage aandacht besteden aan de mogelijkheid van plaatsing van de zangvogelsport
op de UNESCO-lijst voor immaterieel werelderfgoed.

1

2

3

Dit artikel is gebaseerd op veldwerk dat de auteur in 2008 in Suriname verrichtte. Het betreft
een bewerking van een deel van de masterscriptie ‘Haantjes & hooligans’; Sport, identiteit
en nationalisme in Suriname; Kwalitatief onderzoek naar voetbal en zangvogelsport (Utrecht
2008). Om redenen van privacy zijn sommige namen van informanten in dit artikel gefingeerd.
In 2007 bracht het reisprogramma RTL Travel een bezoek aan de zangvogelwedstrijden op
het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo:
www.rtl.nl/components/reizen/rtltravel/miMedia/2007/week49/ma_7_daphne_paramaribo.avi_plain.xml.
UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity is
vergelijkbaar met de Werelderfgoedlijst, maar concentreert zich op volkscultuur of immaterieel
cultureel erfgoed.
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Vroege vogels op het onafhankelijkheidsplein
Tjiep-tjiep. Pije-pije. Wiet-wiet. Op zondagochtenden klinken op het
Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Paramaribo de schitterendste riedeltjes.
Vanaf februari tot en met november vinden hier zangvogelcompetities plaats waarbij
mannen hun vogels tegen elkaar laten strijden.4 Waar het voor de deelnemers allemaal
om draait, is het aantal behaalde slagen: een aaneenschakeling van zonder tussenpozen
voortgebrachte fluittonen met een duidelijk begin en einde. De vogel die binnen een
kwartier meer slagen behaalt dan zijn rivaal - en dus vaker in staat is om zijn zang
te onderbreken en weer te hervatten - is de winnaar.5 Volgens de voorzitter van de
Surinaamse Zangvogelbond gaat het tijdens reguliere wedstrijden om ‘the best of
three’: een knock-outsysteem waarbij per match twee zangvogelverenigingen met
elk drie zangers tegen elkaar uitkomen. Zij strijden paarsgewijs in drie sets om een
plaatsje in de volgende ronde.6
Ondanks het vroege tijdstip waarop de zangvogelwedstrijden aanvangen, is de
belangstelling voor het schouwspel doorgaans groot.7 Auto's en pick-ups omringen
het Onafhankelijkheidsplein; op hun daken pronken de vele zangvogels in hun
kooitjes. Ze hangen ook aan verkeersborden of aan speciale trotten (hangstokken)
die overal op het plein in het gras worden gestoken. Tijdens de partijen staan telkens
twee zangers binnen een denkbeeldige ring op vijftig centimeter afstand van elkaar.8
Schuin tegenover iedere vogel houdt een scoorder (scheidsrechter) op een krijtbord
het puntenaantal bij. De verrichtingen van zowel de vogels als de arbiters worden
nauwlettend in de gaten gehouden. Niet zelden leiden ze tot grote opwinding, hilariteit
en heftige discussies onder de omstanders,

4

5

6

7

8

Jaarlijks zijn er drie grote toernooien. Het februaritoernooi loopt van februari tot april/mei,
het junitoernooi van juni tot augustus/september en het oktobertoernooi van oktober tot
november. Gezien de zang- en broedcyclus van de vogels kunnen het februari- en het
oktobertoernooi in het gedrang komen (Chiang San Lin 2008: 72).
Een wedstrijdvogel moet tachtig slagen per kwartier kunnen maken. Hij wordt dan een ‘goede
vogel’ genoemd. Het streven richt zich echter op het opkweken van een ‘beste vogel’, die
in staat is meer dan honderd slagen per kwartier te halen (Afdeling Cultuur Studies 1985:
16; Chiang San Lin 2008: 60).
In drie sets staan telkens twee vogels tegenover elkaar. De vogel die de meeste slagen haalt,
vergaart één punt voor zijn vereniging. In totaal zijn er dus drie punten te verdienen. Als
tijdens een partij beide zangvogelverenigingen gelijk eindigen, geldt de som van het aantal
slagen. Als dit totaal ook gelijk is, beslist het lot. De winnaar neemt het vervolgens op tegen
een nieuwe tegenstander (Art. 17 Wedstrijdreglement Surinaamse Zangvogelbond; Chiang
San Lin 2008: 61-62).
De wedstrijden beginnen meestal om 7.15 uur 's ochtends. Dit vroege tijdstip is een absolute
voorwaarde voor een topprestatie omdat het dan nog niet zo warm is. Bovendien zijn er dan
nog geen roofvogels in de lucht die de zangvogels uit hun concentratie kunnen halen.
Wedstrijdvogels worden in kooien gehuisvest, zodat ze tijdens het transport niet steeds van
verblijfplaats hoeven te wisselen. De Surinaamse ‘standaardkooi’ heeft een rechthoekige
vorm met een bolle bovenkant De kooien worden vervaardigd van smalle houten latjes en
gegalvaniseerd of aluminiumdraad. Uit de omvang van de kooi valt op te maken om welk
type zangvogel het gaat. In de kooien zijn ruwe zitstokken bevestigd (Chiang San Lin 2008:
31-33).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

204
waarbij directe vergelijkingen tussen de eigenaar en zijn vogel niet worden geschuwd.9

Twa-Twa vogel (foto Sabine van der Greft)

Terwijl groepjes mannen zich rond de wedijverende zangers verzamelen,
bewonderen anderen elkaars trots. Een echte fowru-man (zangvogelman) is immers
altijd op zoek naar een goede vogel. Het beeld wordt gecompleteerd door dwalende
toeristen en nog maar nauwelijks uitgeslapen Nederlandse stagiaires die op advies
van de reisgidsen het Onafhankelijkheidsplein op zondagochtend niet willen overslaan,
maar zich tegelijkertijd verwonderd afvragen waarover Surinamers eigenlijk zoveel
ophef maken, om vervolgens vertwijfeld te informeren naar de regels van het spel.
Het puntensysteem valt meestal nog wel te begrijpen, al hebben de meesten maar
weinig oor voor de daadwerkelijke zangnuances en variëteit aan fluittonen. De
verschillen tussen de diverse categorieën zangvogels zijn voor buitenstaanders vaak
moeilijk te onderscheiden.
‘Er worden op het Onafhankelijkheidsplein met drie vogelsoorten wedstrijden
gespeeld: de Rowti, de Pikolet en de Twa-twa’, verduidelijkt Prem, een
zangvogelliefhebber van het eerste uur:

9

Op het Onafhankelijkheidsplein test men niet alleen de kwaliteit van de zanger; directe
vogel-manpersonificaties kunnen de reputatie en mannelijkheid van de vogeleigenaar op het
spel zetten. Niet zelden trekt men gelijkenissen tussen de prestaties van de vogel en de
seksuele potentie van zijn eigenaar. Het prikken, oftewel het seksueel stimuleren van een
vogel, zodat hij tijdens de wedstrijd tot een muzikaal hoogtepunt komt, staat hierbij centraal.
De gewenste zangexplosie symboliseert de zaadlozing van een man (Afdeling Cultuur Studies
1985: 26-29; Van der Greft 2008).
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De Rowti is een roodbruine vogel. Hij is relatief goedkoop, gemakkelijk
te verkrijgen en ook gemakkelijk te verkopen. De Pikolet is parelzwart en
heeft een roodbruin buikje. Qua prijsklasse zit hij tussen de Rowti en de
Twa-twa in. De Twa-twa is de duurste vogel. Een volwassen mannetje is
volledig zwart van kleur en heeft een witte snavel (interview 20 april
2008).10
Volgens velen geldt de Twa-twa als de koning onder de zangvogels. Voor een goede
Twa-twa wordt dan ook veel geld neergeteld (een paar duizend euro is geen
uitzondering). Als gevolg hiervan is de zangvogelsport niet langer primair een
activiteit voor echte liefhebbers, amateurs die getypeerd kunnen worden als
‘wandelaars’, maar steeds meer een lucratieve ‘business’, die in handen is van
‘handelaars’.11 ‘Hij is mooier en groter gebouwd, waardoor hij meer geluid geeft’,
verklaart een van de zangvogelmannen de hoge prijs van de Twa-twa. ‘Vergelijk
hem met Anton Geesink. Hij was groot en had veel kracht en won daarom op de
Olympische Spelen van de kleine Japanner.’ Maar, voegt hij hieraan nuancerend toe:
‘Bij dieren is het net als bij mensen. Je moet ze begrijpen én trainen.’

Sport, cultuur of individuele hobby?
Het straatbeeld van Paramaribo wordt gekleurd door wandelende, fietsende, in de
bus zittende en hangende mannen met vogelkooitjes onder hun arm.12 De vogels
worden overal mee naartoe genomen: het drukke verkeer in, naar het voetbalstadion
of zelfs naar het werk. Niets is te gek. Het is een opmerkelijk tafereel dat deel uitmaakt
van een gewiekste

10

11

12

Kiao, trit of tjiep-tjiep vormen de gecultiveerde slagen van de Twa-twa; pije-pije is
de gecultiveerde slag van de Pikolet en wiet-wiet is de gecultiveerde slag van de Rowti.
Roepen als tjip, tjok, tjiep of kek-kek worden niet als slag gerekend en leveren geen
punten op (Art. 9d Wedstrijdreglement Surinaamse Zangvogelbond).
Transnationale verbindingen tussen Suriname en Nederland spelen een belangrijke rol in de
ontwikkeling van de commerciële zangvogelsport. Doordat een goede Twa-twa in Nederland
maar liefst 20.000 euro oplevert - in Suriname slechts 175 euro - neemt de zangvogelsmokkel
sterk toe.
De zangvogelsport is een typische mannensport. Volgens de zangvogelmannen ligt de oorzaak
hiervan bij de vrouw, die eenvoudigweg niet geïnteresseerd zou zijn: ‘Je moet met je vogel
uitgaan, maar vrouwen dragen liever een tas dan een kooi’ (interview Prem, 20 april 2008).
Dit is echter een te simpele voorstelling van zaken. De onverschilligheid tegenover, of soms
zelfs afkeer van zangers komt namelijk niet in de laatste plaats doordat vrouwen zich
buitengesloten voelen. De kennis en ervaring is in handen van mannen en doordat zij het
idee hebben dat vrouwen het toch nooit zullen begrijpen, praten zij nauwelijks met hen over
de sport. Bovendien hebben vrouwen vaak het idee op de tweede plaats te komen.
Tegelijkertijd moeten we de afwezigheid van de vrouw zien tegen de achtergrond van
dieperliggende maatschappelijke processen, traditionele rolpatronen en genderopvattingen
in de Surinaamse samenleving, waardoor zij veelal gedegradeerd wordt tot een ondersteunende
rol en niet geacht wordt de sport actief te praktiseren. Overigens bestaan er wel verschillen
tussen de bevolkingsgroepen, omdat de rollenpatronen ook afwijken (Van der Greft 2008).
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training met als doel de vogels aan alle omstandigheden te laten wennen. Met deze
eerste stap in de opleiding van een wedstrijdvogel in spe wordt bij voorkeur al
begonnen in de jongmanfase (het stadium vóór de eerste ruiperiode; de vogel is dan
vier tot twaalf maanden oud). Het volgende trainingsstadium start in de repmanfase
(volwassen fase), wanneer de vogel geheel tam is en zich dus in vrijwel elke omgeving
op zijn gemak voelt. Hij moet dan leren om op een maximale afstand van vijftig
centimeter (de wedstrijdlengte) van een andere vogel te zingen. Ook in deze
opleidingsfase vormen buitenactiviteiten een belangrijk aspect van de training. Op
straat komt de zangvogel namelijk in contact met soortgenoten en zal hij zingen om
zijn territorium af te bakenen. Het is de taak van de vogeltrainer om de andere vogel
te naderen tot op een afstand dat zijn zanger nog net durft te fluiten. Als die vogel
agressief reageert, blijft de trainer in zijn buurt. Als de eigen vogel echter minder
gaat zingen, wordt de afstand weer vergroot. Op het moment dat de vogel uiteindelijk
in staat is om op een halve meter afstand de zang van zijn opponent te beantwoorden,
is hij klaar voor zijn eerste wedstrijd (Chiang San Lin 2008: 64-70).13
De training van een wedstrijdvogel vereist een topsportmentaliteit. Evenals andere
atleten dienen zangvogels een gedegen warming-up te ondergaan om een topprestatie
te kunnen leveren. Vóór de wedstrijd wordt een zangvogel dan ook nog eens extra
geprikt14 (seksueel opgehitst) door naast zijn kooi een pop (wijfje, te herkennen aan
haar bruine kleur) te plaatsen en haar in de laatste minuten voor de wedstrijd
vervolgens te verwijderen en (indien nodig) in te wisselen voor een boxer (een repman
die niet zingt maar met de wedstrijdvogel ‘vecht’).15 De zanger voelt hierdoor rivaliteit
met de nieuweling en zal vervolgens meer gaan fluiten om zijn domein af te bakenen.

13

14

15

Hoewel de schoonheid van de zang tijdens wedstrijden niet direct van belang is, beschouwen
veel zangvogelmannen de busislag (bosslag: de natuurlijke zang van de vogel in het wild)
als onvolwaardig. Daarom trachten zij de vogel de gecultiveerde slag (gewenste zang) bij te
brengen. Hierbij wordt een voorzanger (leermeester) gebruikt. De jonge vogels worden in
een verduisterde kamer geplaatst, omdat zij in het schemerdonker van nature minder fluiten
en daardoor gedwongen zijn naar de voorzanger te luisteren. Zij mogen alleen zijn gezang
horen. Het is tevens van belang dat zij geen soortgenoten kunnen zien (Afdeling Cultuur
Studies 1985: 17-18; Chiang San Lin 2008: 98-99).
Een zangvogelmannetje heeft een hogere zangproductie als hij enige tijd in de nabijheid van
een vrouwtje is geweest. De vogels moeten elkaar kunnen zien, maar ze verblijven in twee
aparte kooien. De voorkeur gaat uit naar een broeds wijfje, omdat zij het mannetje uitnodigt
tot paren, wat hij beantwoordt met gezang. Tijdens de prik moet voorkomen worden dat het
mannetje ontlaadt in zang, want hij moet zijn zanglust opsparen voor de wedstrijd. Afhankelijk
van de vogel duurt de prik tussen de tien minuten en twaalf uur. Er mag hierbij geen
mannelijke soortgenoot in de buurt zijn. De eerste soortgenoot die de vogel treft, is zijn
rivaal. De mannen die de vogels aan de trotten hangen, moeten met hun rug naar elkaar toe
staan, zodat de vogels elkaar pas zien wanneer de wedstrijd begint (Chiang San Lin 2008:
66-69).
Een boxer wordt ingezet wanneer een vogel na het prikken letterlijk zijn tegenstander te lijf
wil gaan. Op deze manier kan de wedstrijdvogel eerst uitrazen (zijn vechtlust bevredigen),
zodat zijn zanglust zich optimaal kan manifesteren (Chiang San Lin 2008: 69).
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Straatbeeld in Paramaribo (foto Sabine van der Greft)

Uit het voorgaande blijkt wel dat zangvogelsport in Suriname een serieuze
aangelegenheid is. Dat deze bezigheid als een echte sport getypeerd moet worden,
lijdt volgens de zangvogelmannen dan ook geen twijfel. In de optiek van velen gaat
het hier zelfs om volkssport nummer één. Zo beargumenteert de heer Chiang:
Ik ben geneigd de zangvogelsport zelfs eerder als een sport te beschouwen
dan voetbal. De discipline die zangvogelsporters opbrengen bij de
vogelsport, zie je daar niet (interview 17 mei 2008).
Hoewel de Surinaamse Zangvogelhond inderdaad valt onder het Directoraat
Sportzaken van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling wordt de
zangvogelsport door de overheid nauwelijks als een ‘echte’ sport aangemerkt. Zij
valt daardoor buiten een gericht sportbeleid. De opmerking van Michael Watson,
Onderdirecteur Sport & Recreatie hij het Directoraat (per 1 juni 2009 is hij werkzaam
als Directeur Sportzaken), is veelzeggend:
Persoonlijk vind ik het een saaie sport. [...] En bovendien doet de vogel
het werk en niet de mens. Zangvogelsport is bij Sportzaken niet in het
vizier, omdat het niet gericht is op een lichamelijke activiteit (interview
17 maart 2008).
Zoals uit deze passage blijkt, associeert Watson sport primair met fysieke activiteit.
Prent brengt hier echter het volgende tegenin:
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Het is een misvatting te denken dat zangvogelsport geen sport zou zijn.
Zonder de mens is de vogel namelijk nergens. [...] Volgens mij is het
belangrijkste dat je bezig bent en dat mensen ernaar kunnen kijken
(interview 20 april 2008).
De vraag ‘wat is sport?’ kent geen eenduidig antwoord. Doordat de scheidslijnen
tussen ‘sport’ en ‘niet-sport’ vervagen, is een adequate definitie problematisch (Crum
1992). Zo stelt Dejonghe (2001) dat de term veelal verwijst naar een ‘brede
veelvormige en diffuse waaier aan als sport gedefinieerde en gekende activiteiten
die uiteenlopen van spontane, niet-competitieve, intellectuele spelen tot in
competitieverband georganiseerde fysieke handelingen’. Op basis van een eng
gedefinieerd sportbegrip, gebaseerd op fysieke inspanning, wordt de zangvogelsport
dus uitgesloten van de betiteling sport. Ten onrechte, als men daar het volgende
tegenover stelt: competitie, een gestandaardiseerd reglement, een hoog niveau van
training en vaardigheid, en waardering door participanten en toeschouwers. Dit alles
bevestigt zangvogelmannen in de overtuiging dat zangvogelwedstrijden tot de
categorie sport behoren.
Behalve een sportief element bezit de zangvogelsport een culturele dimensie. Veel
liefhebbers karakteriseren de bezigheid dan ook niet enkel als een sport, maar spreken
in termen van ‘cultureel erfgoed’: ‘Als je een vogel in huis haalt, haal je een stukje
Suriname in huis’ (interview met Andy, 23 april 2008). Het feit dat buitenlandse
kranten aandacht besteden aan het nationale stokpaardje en toeristen maar al te graag
op het spektakel afkomen, vormt volgens hen hét bewijs dat de sport kenmerkend is
voor hun land.
In de optiek van Fred Chiang San Lin (2008: 5, 11) zijn de prachtige natuur en de
rijke flora en fauna, aangevuld met een kleurrijke bevolking met uiteenlopende zeden
en gewoonten, de ingrediënten geweest om te komen tot typisch Surinaamse hobby's.
Chiang San Lin verklaart de populariteit van zangvogelwedstrijden ‘Surinaamse stijl’
dan ook vanuit een culturele basis:16
Wij houden in Suriname van luide muziek en beweging. De kleur van de
vogel zegt ons niet zoveel. Hoe meer actie de vogel toont, hoe meer hij in
waarde stijgt. Dit sluit aan bij de cultuur van de Surinamers. Dit verschilt
met de Guyanezen en de Brazilianen. Zij hechten dan ook niet zoveel
waarde aan onze vogels. [...] De zang van de Europese

16

In vergelijking met andere landen waar men een vorm van zangvogelsport bedrijft, verschilt
de Surinaamse zangvogelsport fundamenteel voor wat betreft het wedstrijdreglement. Dat
is anders dan elders niet gericht op de kwantiteit van de slag, maar op de kwaliteit van de
vogel (uiterlijk) en op de vorm van de vogelkooien. Bovendien zijn zangvogels uit
bijvoorbeeld Guyana volgens mijn informanten van een slechtere kwaliteit en hebben ze een
kortere levensduur dan Surinaamse vogels.
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kanaries trekt ons niet. Ze hebben te weinig beweging en tonen geen actie.
[...] In tegenstelling tot wat ze in Rio [de Janeiro] doen, plaatsen wij onze
vogels bovendien niet achter een gordijn. Wij schermen ze niet af van
anderen, maar willen ze juist showen en vinden het belangrijk dat ze elkaar
zien (interview met Chiang, 17 mei 2008).
Hoewel er ook verhalen bekend zijn van mannen die pas op latere leeftijd aangestoken
werden door de zangvogelmanie, beschrijven de meeste vogelliefhebbers deze sport
als een traditie die overgedragen wordt van vader op zoon. Herinneringen aan de
eerste zangvogel, de manier waarop de fluittonen het geluid van moeders naaimachine
begeleidden of hoe de zangvogelmannen als kleine jongens door hun vaders werden
meegenomen op vogeljacht, staan velen nog vers in het geheugen en worden
gekoesterd.17
Toch is de ontstaansgeschiedenis van de zangvogelcultuur tot op heden onzeker.
De Afdeling Cultuur Studies - een onderzoeksdivisie hinnen het Directoraat Cultuur,
onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling - verbindt in haar
studie Zangvogels in een multiculturele kontekst (1985: 9) het ontstaan met de
afschaffing van de slavernij en de daarmee gepaard gaande urbanisatie. Ook de aan
het einde van de negentiende eeuw opkomende arbeidsmogelijkheden in de bossen,
zoals de goudwinning, zijn volgens de Afdeling potentieel van belang. Een
veelvoorkomende aanname is niettemin dat de sport, evenals Suriname zelf, ontstaan
is door input van ‘buiten’. Daarbij worden vooral Aziatische invloeden genoemd (al
houdt de Afdeling Cultuur Studies ook de mogelijkheid open voor beïnvloeding
vanuit buurland Guyana). Volgens legenden en geschriften stamt het houden van
vogels ten behoeve van diverse vormen van sport namelijk uit de tijd van de Chinese
Handynastie (206 v.Chr.-220 n.Chr.). Aanvankelijk ging het voornamelijk om
gevechten, wedstrijden en weddenschappen met grotere vogels, zoals hanen en
kippen. Pas in de Ming-dynastie (1368-1644), toen de keizer aan boswachters de
opdracht gaf om nachtegalen te vangen en ze te laten fluiten in de paleistuinen, zou
de sport haar huidige vorm hebben gekregen. Veroveringen en diverse Aziatische
migratiestromen (Chinezen, Hindostanen en Javanen) zouden deze van oorsprong
elitesport vervolgens naar Suriname hebben gebracht, waar zij haar unieke Surinaamse

17

De zangvogelsport heeft een belangrijke emotionele en sociale functie. Zangvogelmannen
voelen zich verbonden met hun vogel en halen ontspanning en prestige uit de verzorging,
de training en het winnen van wedstrijden. Daarnaast vormt de sport een aanknopingspunt
voor het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Als zij willen deelnemen aan
wedstrijden, zijn vogelhouders verplicht zich aan te sluiten bij een zangvogelvereniging. Zij
ontmoeten elkaar op het Onafhankelijkheidsplein of tijdens trainingswandelingen door de
stad. Ook is het noodzakelijk dat zangvogels met elkaar in contact worden gebracht om hun
slagen te verbeteren (Van der Greft 2008).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

210
karakter kreeg (Afdeling Cultuur Studies 1985: 9-10; Chedie 2007).18
Met zijn vaststelling dat de verschillende vogelsoorten, evenals de
bevolkingsgroepen van Suriname, onderling erg tolerant zijn en elkaar begrijpen
ondanks het feit dat iedere categorie een eigen taal spreekt, sluit Prem rechtstreeks
aan bij het nationale discours van ‘eenheid in verscheidenheid’. Evenals andere
zangvogelmannen onderschrijft hij dat de zangvogelcultuur etnische grenzen
doorkruist doordat verschillende bevolkingsgroepen via hun vogel met elkaar in
contact komen en tijdens deze interetnische ontmoetingen hun etnische identiteit
grotendeels ‘ondercommuniceren’. De zangvogelsport vormt hiermee een common
denominator (Eriksen 1998), die onder meer tot uiting komt in een eigen jargon en
beoefenaars voorziet van een gemeenschappelijke identiteit:
We hebben geen natie en het gevoel van eenheid wordt minder. Op het
plein heerst een andere sfeer. De vogelsport is een gezamenlijke hobby
die al het andere overstijgt. De ambiance is gemoedelijk en er is geen
discriminatie (interview met Sanjay, 24 april 2008).
Toch moeten we het vermogen van de zangvogelsport om etnische groepen in één
supra-etnische categorie met elkaar te verbinden niet idealiseren. Een nadere studie
wijst namelijk uit dat de zangvogelsport evenzeer een geëtniseerd domein is. Zo lijkt
er een relatie te bestaan tussen de bevolkingsgroep en de voorkeur voor een bepaalde
vogelsoort. Door de bank genomen kiezen Hindostanen en Chinezen veelal voor
Twa-twa's, zijn Javanen liefhebbers van de Pikolet en vind je goedkopere
vogelsoorten, zoals de Rowti, over het algemeen vaak bij Creolen.
Deze selectie wordt door tal van factoren bepaald. Allereerst door de kwaliteit van
de vogel. De Twa-twa heeft het meest in zijn mars en bezit hierdoor veel prestige.
Bovendien is hij mede door zijn populariteit tegenwoordig met uitsterven bedreigd,
waardoor er exorbitant hoge bedragen voor een goede wedstrijd-Twa-twa gevraagd
worden. De prijs vormt zodoende een tweede selectiecriterium. Kijkend naar de
klassenverdeling in de Surinaamse samenleving kan gesteld worden dat een groep
welgestelde Chinezen en Hindostanen zich gemakkelijker een dure Twa-twa kan
veroorloven, dan wel eerder tot een aankoop bereid is. Ten slotte is het
herkomstgebied van belang. Zo bevindt het spreidingsgebied van de Pikolet zich
onder meer in Commewijne, een omgeving waar van oudsher veel Javanen wonen.

18

Hoewel er geen literatuur beschikbaar is die deze hypothese ondersteunt, mag niet worden
uitgesloten dat de zangvogelsport in de koloniale periode gevormd is in samenhang met de
Europese vinkensport, waarover de eerste bronnen uit 1595 dateren (Koninklijke Nationale
Federatie Algemene Vinkeniersbond 2008). Diverse zangvogelmannen gebruiken de
vinkensport om hun eigen liefhebberij te specificeren of om de ontwikkeling van de
zangvogelsport in hun land te verklaren. In sommige publicaties worden beide in één adem
genoemd (Spapens & Stadt 2005: 132-135).
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De etnische dimensie van de zangvogelsport komt niet alleen tot uiting in de
vogelkeuze. Hoewel het houden van zangvogels een nationale liefhebberij is, bestaat
er een onderscheid tussen zangvogelmannen die de sport actief praktiseren in de
wedstrijdring op het Onafhankelijkheidsplein en degenen die op een meer private
wijze hun sport beleven. Doordat de eerste groep voornamelijk uit Hindostanen en
Javanen bestaat, blijft interetnisch contact met andere bevolkingsgroepen op het plein
bescheiden. Daar komt bij dat een positieve persoonlijke relatie met een individu
van een andere etnische groep niet noodzakelijkerwijs hoeft bij te dragen aan een
positieve beoordeling van die etnische groep als geheel (Hermes 2005: 29; Wimmer
2002: 220).
Hoezeer zangvogelmannen de mythe van vredelievendheid en onderlinge tolerantie
ook in stand wensen te houden naast een constructionistisch discours over etniciteit,
bestaat er in de praktijk tevens een essentialistisch vertoog, dat zich onder meer
manifesteert in stereotiepe beelden over andere bevolkingsgroepen. Zo zouden eerste
generatie Chinezen zangvogels houden en hierbij voornamelijk geïnteresseerd zijn
in de Twa-twa, maar minder snel de neiging hebben om met hun zangers in de
openbaarheid te treden. Bovendien wordt gesteld dat fervente liefhebbers naar de
Verenigde Staten of Nederland zijn verhuisd en hun vogels met zich hebben
meegenomen. De ‘nieuwe’ Chinezen zouden op hun beurt een gesloten gemeenschap
vormen, die nog niet in de samenleving geïntegreerd is en weinig belangstelling toont
voor zangvogels. Ten slotte typeren zangvogelmannen Creolen in hun verhalen als
een ‘aparte’ groep, die minder cultureel gebonden is aan de sport en bovendien niet
over de financiële middelen beschikt om een goede vogel aan te schaffen.
Creolen zie je minder in de sport, omdat zij als slaven zijn gekomen en
geen vogels in kooien meebrachten. De Aziatische bevolkingsgroepen die
hier als contractarbeiders kwamen, deden dit zeer zeker wel. Historisch
gezien is de plaats van de Creool in de samenleving anders. Ze leven anders
en zijn niet bereid tot het nemen van risico's of het doen van duurzame
investeringen, dus ook niet in zangvogels. Bij hen is het er niet met de
paplepel ingegoten, zoals bij ons. Er is geen binding. Ze willen wel stelen
en de vogels verkopen (interview met Prem, 20 april 2008).
Hoewel de ontkenning van etniciteit een cruciale component vormt van het culturele
compromis, viert etnisch chauvinisme ook binnen de zangvogelsport nog altijd
hoogtij. Eenheid op het Onafhankelijkheidsplein bestaat voornamelijk bij de gratie
van onderlinge verscheidenheid, zodat de zangvogelsport net zozeer verdeelt als
verenigt. Zangvogelman Andy besluit dan ook: ‘Zangvogelsport kan maar in een
beperkte mate
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verenigen. Je komt met elkaar in contact, maar als het erop aankomt, kiest iedereen
toch weer voor zijn eigen groep’ (interview met Andy, 23 april 2008).

Zangvogelmannen op het Onafhankelijkheidsplein (foto Sabine van der Greft)

Zangvogelsport als immaterieel equivalent van koloniaal Paramaribo
Much of Bali surfaces a cock ring. For it is not only apparently cocks that are fighting
there. Actually it is the man. [...] What sets the cockfight apart from the ordinary
course of life, lifts it from the realm of everyday practical affairs, and surrounds it
with an aura of enlarged importance is not, as a functionalist sociology would have
it, that it reinforces status discrimination. [...] Its function, if you want to call it that,
is interpretative: it is a Balinese reading of Balinese experiences; a story they tell
themselves about themselves (Geertz 2005: 60, 82).
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In zijn artikel ‘Deep play; Notes on the Balinese cockfight’ demonstreert Geertz dat
een analyse van hanengevechten niet louter inzicht verschaft in een typisch Balinese
liefhebberij, maar bovenal een perspectief biedt van waaruit de Balinese cultuur
geïnterpreteerd kan worden. Hanengevechten vormen in zijn optiek dan ook een
culturele praktijk die zich laat lezen als een verhaal:
The culture of people is an ensemble of texts, themselves ensembles, which
the anthropologist strains to read over the shoulders of those to whom they
properly belong (Geertz 2005: 60, 82).
De zangvogelsport lijkt in Suriname eenzelfde betekenis te hebben. Zij onthult een
verhaal over Surinamerschap, een relaas dat onlosmakelijk verbonden is met het
bijzondere karakter van de postplurale samenleving. Het belang van de
zangvogelcultuur gaat dan ook voorbij aan die van een persoonlijke hobby.
Gelegitimeerd door historisch gebruik en aangeduid als een ‘traditie’, ‘een stukje
cultuur’ of ‘cultureel erfgoed’, benoemen zangvogelmannen hun sport vrijwel zonder
uitzondering als een symbool voor de Surinaamse identiteit. De praktijk wordt
gekoesterd als een gemeenschappelijk bezit en met veel toewijding overgedragen
aan volgende generaties. De waardering voor de rol en functie van de zangvogelsport
als cultureel erfgoed kan geplaatst worden tegen de achtergrond van een postplurale
natie die na eeuwenlange politieke en culturele overheersing binnen een multi-etnische
realiteit hunkert naar een eigen gezicht.
Door zangvogelsport te omschrijven als (immaterieel) cultureel erfgoed wordt een
continuïteit bewerkstelligd tussen heden, verleden en toekomst. Het doet er hierbij
niet toe of de sport werkelijk authentiek en eeuwenoud is of dat deze beter getypeerd
kan worden als een invented tradition (Hobsbawn & Ranger 1983). Van der Zeijden
(2008a) benadrukt dat erfgoed niet enkel iets is wat je overgeleverd krijgt van vorige
generaties. Het moet bovenal geïdentificeerd worden met een dynamisch proces van
toe-eigening, waarbij culturele praktijken worden eigen gemaakt en in bestaande
culturele waardepatronen ingepast.
Ook in internationaal opzicht is de aandacht voor immaterieel erfgoed enorm
gegroeid. Niet alleen is het besef ontstaan dat deze vorm van erfgoed tot dusver niet
dezelfde aandacht heeft gekregen als het materiële erfgoed, en dat
ontwikkelingslanden hierdoor benadeeld werden, het proces van mondialisering heeft
bovendien geleid tot een culturele herbezinning. Daardoor zijn vragen als ‘wie zijn
wij?’ en ‘wat is waardevol?’ actueler dan ooit (Kuruk 2004; Van der Zeijden 2008a;
Van der Zeijden et al. 2008b). In lijn met deze ontwikkeling besloot de Algemene
Vergadering van UNESCO in 2003 tot de vaststelling van een Conventie voor de
Safeguarding of Intangible Heritage (Kurin 2008; UNESCO 2003). Deze Conventie
omschrijft immaterieel cultureel erfgoed als volgt:
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the practices, representations, expressions, knowledge, skills - as well as
the instruments, objects, artifacts and cultural spaces associated therewith
- that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as
part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted
from generation to generation, is constantly recreated by communities and
groups in response to their environment, their interaction with nature and
their history, and provides them with a sense of identity and continuity,
thus promoting respect for cultural diversity and human creativity
(UNESCO 2003: art. 2.1).
Het doel van deze overeenkomst is om ondanks de toenemende mondialisering en
de destructieve uitwerking daarvan op culturele diversiteit, het voortbestaan en de
levenskracht van levend cultureel erfgoed in de wereld te waarborgen (Kurin 2008;
UNESCO 2003: art. 1). Nationale overheden die de Conventie aanvaarden, verplichten
zich daarmee organisaties in het leven te roepen die het immaterieel cultureel erfgoed
op hun grondgebied inventariseren en maatregelen nemen om deze voor toekomstige
generaties te behouden (Kurin 2008; UNESCO 2003: art. 2.3, 11, 12; Van der Zeijden
et al. 2008b). Bovendien is een internationaal Comité opgericht dat belast werd met
het opstellen van twee lijsten: een representatieve lijst voor immaterieel cultureel
erfgoed van de lidstaten en een andere lijst met bedreigde tradities die dringend
beschermd moeten worden. Beide registraties maken deel uit van het UNESCO
‘Meesterstukken’-programma en kunnen beschouwd worden als het immateriële
alternatief voor de internationaal gerenommeerde Werelderfgoedlijst (Kurin 2008;
UNESCO 2003: art. 16-17).
Ondanks deze wereldwijde erkenning van de betekenis van immaterieel cultureel
erfgoed roept het UNESCO-initiatief ook discussie op (Kurin 2008; Nas 2002; Van
der Zeijden 2008a; Van der Zeijden et al. 2008b). Buiten het feit dat we vraagtekens
kunnen plaatsen bij het vermeende proces van culturele homogenisering, dat van
culturele diversiteit een Amerikaanse eenheidsworst zou maken, impliceert het
identificeren, registreren en beschermen van culturele tradities een essentialistische
benadering, die in tegenspraak lijkt met het open, processuele en dynamische karakter
van cultuur.
De vraag is dan ook gerechtvaardigd waar de grens ligt bij het in stand houden
van immaterieel erfgoed. Critici wijzen erop dat sommige tradities nu eenmaal
verdwijnen als ze niet langer levensvatbaar zijn. Volgens hen dreigt het gevaar dat
gebruiken die hun betekenis verloren hebben kunstmatig in stand gehouden worden
en een Disney-uitvoering van hun voormalige zelf worden (Van der Zeijden et al.
2008b; Nas 2002).
Van der Zeijden (2008a) bekritiseert bovendien het gebruik van de term ‘erfgoed’.
Deze benaming suggereert in zijn optiek dat het gaat om iets uit het verleden dat
geconserveerd moet worden in een museum.
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Volgens UNESCO is dit echter niet de opzet. Immaterieel cultureel erfgoed heeft,
overeenkomstig de Conventie, bovenal betrekking op levend erfgoed, zoals dat vorm
en inhoud krijgt door de leden van een culturele gemeenschap. ‘Bescherming’ is dan
ook niet het equivalent van ‘kunstmatige instandhouding’, maar refereert veel meer
aan ‘waarborgen’ of het scheppen van gunstige voorwaarden om erfgoed te laten
gedijen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt vooral bij de lokale
gemeenschappen zelf. Nationale overheden spelen alleen een bemiddelende rol (Kurin
2008; Van der Zeijden 2008a; Van der Zeijden et al. 2008b).
Toch blijft het een veelbesproken probleem of het wel mogelijk is om immaterieel
cultureel erfgoed te beschermen. Want wat moet er behouden blijven, hoe en door
wie? En wie bepaalt dat (Kurin 2008; Nas 2002; Van der Zeijden 2008a; Van der
Zeijden et al. 2008b)? Hoewel de Conventie een belangrijke rol weglegt voor de
lokale gemeenschappen, blijft de invloed van nationale overheden van niet te
onderschatten betekenis. Internationale erkenning van een culturele toepassing door
plaatsing op een lijst voor immaterieel cultureel erfgoed vereist immers allereerst
dat de betreffende nationale overheid de Conventie ratificeert en de praktijk
vervolgens erkent met het registreren op een nationale lijst. Ook de
verantwoordelijkheid voor het beschermen van immaterieel cultureel erfgoed ligt
uiteindelijk bij de lidstaten zelf. Zij moeten namelijk organisaties in het leven roepen
die hiermee belast zijn (UNESCO 2003: art. 11-13).
In het licht van het hedendaagse mondialiseringdebat moet men echter betwijfelen
of nationale overheden in dit opzicht wel de juiste partij zijn. Als landen
overheidsinstellingen verantwoordelijk maken voor het beschermen van culturele
tradities is het de vraag of zij voldoende recht doen aan de culturele praktijken van
etnische minderheden die zich binnen de grenzen van de natiestaat bevinden of
hebben bevonden (Kurin 2008; Van der Zeijden 2008a).
Vooralsnog worstelen veel landen nog altijd met de vraag of ze de
UNESCO-Conventie überhaupt moeten bekrachtigen: sommige zijn sceptisch of
juist sterk georiënteerd op het materiële erfgoed, andere hebben bezwaren tegen
allerlei financiële en juridische implicaties die aan de ratificatie kleven (Van der
Zeijden 2008a). Inmiddels hebben 117 landen de Conventie ondertekend. Suriname
echter niet, zodat de vraag of de zangvogelsport officieel aanspraak kan maken op
de titel Intangible Cultural Heritage voorlopig een theoretische blijft (UNESCO
2009b).
Dit betekent overigens niet dat Suriname geen aandacht heeft voor ‘onroerend
cultureel erfgoed’ of ‘traditional culture and folklore’, zoals het Directoraat Cultuur
(2007: 29), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling,
immaterieel cultureel erfgoed aanduidt. ‘Cultuur houdt niet alleen in kunsten en
letteren, maar ook leefwijzen, fundamentele rechten van de mens, waardesystemen,
tradities en overtuigingen’, aldus het Directoraat (2007: 11). Het conserveren, do-
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cumenteren en toegankelijk maken van ‘cultuur’ in al haar facetten zou een belangrijke
voorwaarde zijn voor het realiseren van culturele rechten (Afdeling Cultuur Studies
1985: 4).
Deze notie heeft onder meer geresulteerd in de oprichting van de Afdeling Cultuur
Studies, een onderzoeksdivisie binnen het Directoraat die zich bezighoudt met ‘het
behoud, de verdere ontwikkeling en de overdracht van de rijke verscheidenheid aan
culturele waarden en normen in Suriname’ (Cultuurstudies Suriname z.j.; Afdeling
Cultuur Studies 1985). Met deze vorm van ‘cultuurstudies’ wil de Afdeling niet enkel
beantwoorden aan haar maatschappelijke doelstellingen, zoals het verspreiden van
informatie over de eigen cultuur en het bevorderen van onderling respect, maar tevens
bijdragen aan ‘het meer algemene proces van ontvoogding en emancipatie van de
(vroegere) moederlanden en -culturen’, zodat ‘cultuurstudies’ niet meer kan gelden
als een ‘luxe’, maar gezien moet worden als ‘een broodnodige voorwaarde voor
maatschappelijke dynamiek, voor het geloof in eigen kunnen en de eigen identiteit’
(Afdeling Cultuur Studies 1985: 3).
In het kader van een stoomcursus ‘Antropologie en Musikologie’ werd in 1985
op initiatief van de Afdeling Cultuur Studies een klein onderzoek verricht naar de
Surinaamse zangvogelcultuur. Hoewel deze studie slechts een eerste verkenning van
het thema betrof, omschreef de Afdeling het resultaat als een uiting van ‘sympathie’
en ‘respekt’ voor ‘één der facetten van de zo rijk geschakeerde Surinaamse kultuur’
(Afdeling Cultuur Studies 1985: 8). Een noemenswaardig vervolginitiatief om de
zangvogelsport als een culturele traditie te erkennen lijkt vooralsnog echter niet in
de maak (Directoraat Cultuur 2007). Volgens de zangvogelmannen is er van
overheidswege weinig waardering voor de culturele betekenis van de sport. De
volgende opmerking van Maurice, werkzaam bij het Directoraat Cultuur, lijkt deze
overtuiging te ondersteunen:
Zangvogelsport wordt meer op recreatieve basis beoefend. Ik vind niet
dat dit soort sporten eigenlijk serieuze sporten zijn. Ze zijn wel belangrijk,
ze voorzien ook in allerlei behoeften, maar ik denk niet dat de overheid
zwaar moet gaan om de zangvogelsport te ondersteunen. Ik vind ook niet
dat het een overheidszorg is om de zangvogelsport als een culturele traditie
te behouden (interview met Maurice, 12 maart 2008).
Hoewel de Surinaamse Zangvogelbond onder het Directoraat Sportzaken valt en
zangvogelmannen hun bezigheid aanduiden als sociaal-cultureel erfgoed, toont alleen
de Dienst 's Lands Bosbeheer belangstelling voor de praktijk.19 Aan de
zangvogeltraditie kleeft de notie van

19

Sinds 1 januari 2008 behoort de Twa-twa tot de bedreigde diersoorten en is de export van
deze zangvogel verboden. Bovendien heeft de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) van het
Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer de wildvangst aan banden gelegd.
Voor de Pikolet en de Rowti geldt een dergelijke maatregel (nog) niet, maar wel een baglimit
(maximum aantal vogels dat tijdens een vangtrip per soort gevangen mag worden) van twee
stuks (Chiang San Lin 2008: 18).
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zelfredzaamheid. De overheid acht zich niet verantwoordelijk voor deze ‘volkshobby’.
Maar is het wel aan de staat om als hoeder van het algemeen belang te bepalen welke
culturele praktijken waardevol zijn en welke niet? Immaterieel cultureel erfgoed
heeft te maken met identiteit. De erkenning van een nationale traditie geeft een land
een gezicht en kan een natie vervullen met trots. Het zou dan ook niet de overheid
moeten zijn die beslist over het relatieve belang van een culturele traditie, maar de
gemeenschap zelf. De samenleving moet zich immers met een nationaal symbool
willen en kunnen identificeren. Bovendien bestaat het gevaar dat officiële legitimatie
van immaterieel erfgoed in een samenleving waar etnische partijpolitiek de boventoon
voert te veel onderworpen is aan het etnische gezicht van de overheidsinstelling die
belast is met een dergelijke autorisatie. Zo benadrukken verschillende
zangvogelmannen dat als een sterke Javaan of Hindostaan, of een individu met hart
voor de zangvogel-cultuur, aan de top van het Directoraat Sportzaken of Cultuur zou
staan, dit zeker positieve gevolgen zou hebben voor het beleid rond deze sport.
Volgens de Canadese wetenschapper Laurier Turgeon heeft immaterieel cultureel
erfgoed de potentie om de sociale cohesie in een samenleving te bevorderen (Van
der Zeijden 2008a). Zangvogelmannen schrijven de zangvogelcultuur eenzelfde
functie toe. Doordat deze traditie Suriname in toenemende mate op de wereldkaart
zet, groeit tegelijk het besef dat deze capaciteit benut kan worden ten gunste van het
toerisme. De voorzitter van de Surinaamse Zangvogelbond speelt dan ook met de
gedachte om de sport via informatiestands en het verspreiden van folders onder
vakantiegangers te promoten. Internationale erkenning draagt volgens de
zangvogelliefhehbers niet enkel bij aan de eigen, individuele trots, maar ook aan een
verhoogd nationaal bewustzijn. Kurin (2008) voegt hieraan toe dat internationaal
prestige en aandacht voor immaterieel cultureel erfgoed kunnen bijdragen aan de
bescherming daarvan.
Hoewel de zangvogelmannen meer waardering verwachten van de Surinaamse
autoriteiten, zou de overheidstaak - in overeenstemming met het uitgangspunt van
de UNESCO-Conventie - hoe dan ook niet voorschrijvend of vastleggend moeten
zijn, maar eerder gezocht moeten worden in een voorwaardenscheppende rol, ter
ondersteuning en stimulering van pogingen om de traditie voort te zetten, over te
dragen of zelfs uit te breiden. Evenals andere culturele toepassingen is de
zangvogeltraditie immers geen in de tijd en ruimte versteende praktijk, maar een
dynamische sport die onder invloed van processen van mondialisering en
technologische vooruitgang onderhevig is aan verandering. Trainingstechnieken
verbeteren, fok- en broedmethoden ontwikkelen zich en de kwaliteit van de voeding
neemt merkbaar toe.
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De andere kant van de medaille is dat het steeds moeilijker wordt jongeren bij de
zangvogelsport te betrekken. Bovendien is zij niet langer primair een activiteit voor
de echte liefhebbers, maar steeds meer een lucratieve ‘business’, waarmee grof geld
kan worden verdiend. Hoewel handel volgens Kurin (2008) altijd een sterke
stimulerende kracht geweest is in het behouden en voortzetten van immaterieel
erfgoed, vormt de hiermee gepaard gaande verharding op het Onafhankelijkheidsplein
een bedreiging voor het voortbestaan van de sport. Met lede ogen zien
zangvogelmannen dan ook hoe nieuwe gedragspatronen hun intrede doen en
hobbyisten hierdoor steeds vaker wegblijven. Daarnaast klinken er steeds meer
verhalen over ongeregeldheden en vechtpartijen die ontstaan door onenigheid over
wedstrijduitslagen. Een eigenaar van een vogel die geen goede score haalt, ziet de
financiële waarde van zijn zanger immers dalen. Afgezien van het opleggen van
schorsingen en het uitoefenen van sociale druk, is er echter weinig dat de Surinaamse
Zangvogelbond kan doen om onruststokers van een openbare locatie als het
Onafhankelijkheidsplein te weren. Wellicht is hier een opdracht weggelegd voor het
Surinaamse landsbestuur. Hoewel de Afdeling Cultuur Studies (1985: 8) Suriname
en zijn zangvogeltraditie in 1985 een ‘aantrekkelijk visitekaartje’ noemde, is er anno
2010 nog een lange weg van culturele herwaardering te gaan voordat deze sport kan
rekenen op officiële erkenning als immaterieel cultureel erfgoed.
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Jolijn van Duijnhoven & Yvon van der Pijl
Pom, patat en pasta
Surinaamse publieke eetcultuur in mondiaal perspectief
Onderzoek naar eetcultuur lijkt op het eerste gezicht vooral een smakelijke bezigheid.
En dat is het ook. Maar eten als onderwerp van studie biedt bovenal letterlijk en
figuurlijk een kijkje in andermans keuken, in consumentengedrag, in culturele
patronen, in historische ontwikkelingen en in maatschappelijke trends: ‘Tell me what
you eat and I will tell you who you are’ (Brillat-Savarin in Fine 2009: xviii). Er is
dan ook sprake van een groeiende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek
naar voedsel en eetcultuur.
Eten, als een van onze belangrijkste basisbehoeften, werd en wordt in diverse
wetenschappelijke studies meestal beschouwd als middel om te kunnen overleven.
Voedingswaarde, kwantiteit, samenstelling en gezondheidsoogpunt zijn de geijkte
variabelen. Er zijn echter ook geheel andere criteria en voorkeuren waarmee men
eten selecteert of waardeert. Die hebben in belangrijke mate een culturele of sociale
achtergrond. De interpretatieve achtergrond van voedsel en eetgedrag is namelijk
verre van eenduidig, waarbij ‘de mens zich in zijn eetgedrag veelal minder [laat]
leiden door natuurlijke dan door sociaal-culturele factoren’, aldus Jobse-van Putten
(1995: 13).
Suriname is in meer dan één opzicht een goede locatie om deze sociaalculturele
factoren te onderzoeken. De liefde van Surinamers voor eten is ongekend en kan dan
ook als startpunt dienen voor een boeiende reis langs gerechten, eetgelegenheden,
keukens, koks en consumenten. Bovendien biedt kennis van de Surinaamse eetcultuur,
of liever: eetculturen, inzicht in de implicaties van veelal abstractere verschijnselen
en processen als modernisering, mondialisering en commercialisering.
Er wordt wel beweerd (e.g. Beardsworth & Keil 1997) dat met de toename van
welvaart, eten een geheel andere rol heeft gekregen in het alledaagse leven. Enigszins
gechargeerd: in plaats van te eten om te (over) leven, leeft men om te eten. Eetgedrag
kan dan, met andere woorden, steeds meer als een uitdrukking van luxe gezien
worden. Voor veel Surinamers zijn weelde en welvaart evenwel van ondergeschikt
belang - een leven in consumptieve overdaad is nu eenmaal slechts aan een minderheid
voorbehouden. Toch is eten hoe dan ook prioriteit nummer één of, zoals een
medewerkster van een warun (klein eettentje) ‘onder’ de
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Centrale Markt in Paramaribo het uitdrukte: ‘Je leven is om te eten en je werkt je
leven om te eten.’
Surinamers en eten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elk gesprek mondt
vroeg of laat in eren uit. Terwijl het multiculturele Suriname vele verschillen kent,
vindt men in de liefde voor eten een grote gemene deler. Dat wil overigens niet
zeggen dat we kunnen spreken van een (één) nationale keuken of nationale eetcultuur,
zoals - al dan niet terecht - in het geval van Frankrijk bijvoorbeeld het geval is. Wel
zien we ontwikkelingen die wijzen op de constructie van zo'n ‘eenheidsidentiteit’
dóór en in eten, onder meer in de presentatie van eetgelegenheden richting met name
‘buitenstaanders’, zoals toeristen, en in de productie van kookboeken (cf. Appadurai
2008; Wilk 2008). Met andere woorden, de Surinaamse eetcultuur kenmerkt zich
zowel door een collectief gedeelde goesting en gemeenschappelijke voorkeuren bijvoorbeeld voor rijst en kip - als door een behoorlijke verscheidenheid, die etnisch
geduid zou kunnen worden, denk aan Hindostaanse roti, Creoolse pom, Javaanse
bami en Chinese tjauw min. Maar in de differentiatie van gerechten, consumptie,
bereiding en smaak spelen uiteraard ook andere factoren een rol, zoals leeftijd en
klasse.
In het particuliere domein, in huis en op het erf, geven Surinamers vorm aan hun
rijke eetcultuur. Maar zeker ook daarbuiten is 's lands eetcultuur zichtbaar en op
andere manieren zintuiglijk waarneembaar. Met name de publieke eetcultuur van
Paramaribo is bijzonder divers en typeert zich door een keur van eetgelegenheden.
Kleine, karakteristieke eettentjes aan de kant van de weg en ‘onder de markt’ vormen
daarbij een opvallend contrast met de uniforme fastfoodketens en fancy internationale
restaurants. In dit artikel zullen we die heterogene eetcultuur contextualiseren en
conceptualiseren, waarbij de nadruk ligt op processen van mondialisering die het
huidige publieke eten hebben gevormd en bij voortduring vormgeven. Daarna volgt
een beschrijving van een aantal ‘soorten’ eetgelegenheden om internationale invloeden
in de publieke eetcultuur van Paramaribo zichtbaar te maken en gerelateerde
vraagstukken rond authenticiteit, lokale eigenheid en de vermeende bedreiging hiervan
te belichten.

Van historische wereldkeuken naar eenheidsworst?
Publieke eetcultuur of public eating (zoals het in de literatuur veelal genoemd wordt)
kent, op een vergelijkbare wijze als de antropoloog Eric Wolf (1982) voor handel
heeft aangetoond, een lange geschiedenis en is niet te isoleren van grotere,
grensoverschrijdende verbanden. Evenmin is publieke eetcultuur louter een modern
(welvaarts)fenomeen. Niettemin beweren Beardsworth en Keil (1997) dat public
eating weliswaar een premodern verschijnsel is, maar dat een daadwerkelijke opkomst
toch samenviel met de overgang van de ‘traditionele’ samenleving naar de
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‘moderne tijd’. Dan pas krijgt public eating een steeds belangrijkere plaats in het
maatschappelijk leven en komt een essentiële ontwikkeling op gang: reciprociteit
wordt meer en meer ingewisseld voor commercie.1 Freeman (in Beardsworth & Keil
1997) geeft aan hoe publiek eten eruitziet in het Londen van de negentiende eeuw.
Voedsel wordt buitenshuis op markten en door straatverkopers verkocht en vervolgens
ter plekke genuttigd of meegenomen. Eten als vorm van amusement of vertier, verpakt
in de term dining out (Finkelstein 1989), of het Nederlandse ‘uit eten’, was evenwel
(voor de massa) nog een noviteit. Buitenshuis eten was namelijk eerder een nood
dan een deugd. De meeste eetgelegenheden waren dan ook praktisch en niet luxueus,
hippe restaurants bestonden nog niet.
De publieke eetcultuur van Paramaribo kent een gelijkenis met het Londen zoals
beschreven door Freeman. Buitenshuis eten gebeurt niet zelden uit ‘noodzaak’ of uit
primaire behoeftebevrediging. Men eet wanneer men ‘zin’ heeft, waarbij de nadruk
op het eten zelf ligt en, bijvoorbeeld, niet op het samenzijn, dat een steeds belangrijker
aspect is gaan vormen van het hedendaagse publieke ‘amusementseten’ (Finkelstein
2003). Lokale publieke eetgelegenheden zijn veelal praktisch ingericht en verkopen
eenvoudige gerechten. Lokaal of eenvoudig wil evenwel niet zeggen dat de
eetgelegenheden noch het aldaar bereide voedsel gespeend zijn van externe invloeden.
Sterker nog, de (publieke) eetcultuur van Paramaribo is doordrenkt van mondiale
elementen.
‘Mondialisering’ laat mensen proeven van andere keukens en culturen. Zeker in
hedendaagse beschouwingen van dit complexe proces, waarvan multiculturaliteit
een logisch onderdeel is, vinden we ruimschoots aandacht voor zaken als ‘culinaire
fusion’ en fusion cooking. Zo hebben veel Europese landen in hun keuken de
invloeden verwerkt van de voormalige koloniën, die op hun beurt een veel langere
historie kennen. De Nieuwe Wereld, in het bijzonder het Caraïbisch gebied,
kenmerkt(e) zich door een instroom van mensen, gebruiken, ingrediënten en dus ook
kookkunsten en gerechten uit verschillende streken van de wereld. Ook de
wordingsgeschiedenis van het land Suriname, gekenmerkt door zijn ‘Inheemse’,
‘Afrikaanse’, ‘Aziatische’ en ‘Europese’ invloeden, heeft overduidelijke sporen
nagelaten in de keuken. BB met R (bruine bonen met rijst), broodje kaas, pom, roti
en saoto zijn hiervan enkele voorbeelden.

1

Beardsworth en Keil (1997: 101) betogen dat in zogenoemde traditionele samenlevingen
gastvrijheid en verplichting belangrijkere elementen vormden in de eetcultuur dan mogelijke
commerciële factoren: ‘in traditional societies, there is no explicit calculation of costs or
notion of payment but there is a recognition of reciprocal obligation’. De moderniteit, met
haar groeiende geldeconomie, waarin sociale en ruilrelaties danig van vorm en inhoud
veranderden, zette de deur open voor het (ver)kopen van eten en daarmee voor een
commercialisering van de eetcultuur. Dit laatste wil overigens niet zeggen dat hierdoor
reciproque elementen geheel en voorgoed verdrongen werden, wel dat ze in betekenis
afnamen.
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Al deze gerechten kennen een ‘uitheemse hint’, maar hebben een vaste plaats gekregen
in de hedendaagse Surinaamse eetcultuur.

McDonald's in het centrum van Paramaribo (foto Jolijn van Duijnhoven)

Anno 2010 impliceert ‘mondialisering’ een continue doorstroom van nieuwe
producten, gerechten, consumenten, behoeften en eetgelegenheden. Met andere
woorden, de Surinaamse moksi patu (gemengde pot) wordt telkens weer aangevuld
met of uitgedaagd door nieuwe invloeden en wensen. Dit heeft positieve, maar ook
minder positieve gevolgen voor de publieke eetcultuur en roept daarom gemengde
gevoelens op. Onbegrensde mogelijkheden (positief) en de dreiging van verlies van
eigenheid (minder positief) vormen hierbinnen, in welke vorm dan ook, de
sleutelbegrippen. Enerzijds wordt het hoofdstedelijke public eating gestuurd door
een enorme diversiteit die zich kenmerkt door een zekere ‘oorspronkelijkheid’ - de
warun, de rotishop, de krioro kukru, het Braziliaanse comida a kilo. Anderzijds
vrezen (of bejubelen!) consument en uitbater de homogeniserende gevolgen van
McDonaldization en Coca-colonization, met als gevolg een ‘taste of boredom’ (cf.
Finkelstein 2003) of een ‘eenheidsworst’ die lokale smakelijkheden, zoals bloedworst
en fladder (pens), evenals kleine eetgelegenheden, uit de markt zouden verdringen.
Deze angst, zo zullen we zien, blijkt echter lang niet altijd terecht.
De populariteit in Paramaribo van bijvoorbeeld McDonald's en Kentucky Fried
Chicken (KFC) is groot. Vooral jongeren brengen hier graag veel tijd door. Toch is
het maar de vraag in hoeverre deze fastfoodketens de Surinaamse slowfood
daadwerkelijk uit de publieke eetcultuur kunnen verdrijven. De liefde van Surinamers
voor ‘het eigen eten’ en de
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trots op ‘gerechten van vroeger’ (c.g. sraften nyan, eten/gerechten uit de slaventijd)
zijn simpelweg te groot. Bovendien bestaat er een andere categorie consumenten toeristen, stagiaires en Nederlands-Surinaamse vakantiegangers - die juist om
verschillende redenen van de ‘authentieke’ keuken wil proeven. Tegelijkertijd verlangt
deze groep buitenlandse consumenten eveneens naar ‘eigen eten’, maar dat is de
Surinaamse keuken dan weer vreemd.
We zullen deze ontwikkelingen hierna verder verkennen en daarmee de
(vermeende) invloed van mondialisering op de publieke eetcultuur van Paramaribo
in perspectief plaatsen. In deze verkenning nemen we de lezer mee langs verschillende
typen eetgelegenheden en de daar geserveerde gerechten. Met een beschrijving van
respectievelijk lokale, eenvoudige eetgelegenheden, fastfoodketens, de lokale
varianten of reacties hierop, en internationale restaurants willen we uiteenlopende
processen blootleggen die het Surinaamse public eating voorzien van zijn historische
en hedendaagse ingrediënten.2

In de broodjeswinkel: lokale pom
Lange rijen tot buiten kenmerken de broodjeswinkels in het centrum van Paramaribo.
De belegde broodjes die er verkocht worden, zijn bijzonder geliefd. Ze zijn bovendien
exemplarisch voor de versmelting van de diverse eetculturen in Suriname. Het vaak
uitgebreide assortiment broodbeleg verwijst naar de keukens, favoriete ingrediënten
en specerijen van de verschillende bevolkingsgroepen in het land: bakkeljauw,
garnalen met kousenband, foe yong hai, chau sjuw, fachong, kip (kerrie of pittig),
pont, gestoofd varkensvlees et cetera. En in het broodje kaas herkennen we de
identiteit van de voormalige kolonisator Nederland. De broodjeswinkel vormt, net
als bijvoorbeeld de warun, de kleine roti-shop, de Chinese winkel, het Creoolse
eetstalletje en de eettentjes aan de Waterkant, de belichaming van een lokale, publieke
eetcultuur waarin eenvoudige, goed betaalbare gerechten in riante porties de voorkeur
verdienen.
Maar waar de broodjeswinkel een mix van culinaire tradities, producten en
ingrediënten vertegenwoordigt, worden andere kleine eetlokalen, keukens en de
aldaar geserveerde gerechten vaak vereenzelvigd met een bepaalde bevolkingsgroep
of etnische identiteit - ook al zijn ze in wezen meer hybride dan menigeen wil geloven.
Zo wordt pom, een ovenschotel die bestaat uit de basisingrediënten pomtajer (een
wortelknol), kip en

2

Data voor dit artikel zijn ontleend aan het antropologisch onderzoek dat Jolijn van Duinhoven
(JvD) verrichtte in het kader van de masteropleiding ‘Culturele antropologie; Multiculturalisme
in vergelijkend perspectief’. Van februari tot juni 2009 verbleef zij in Paramaribo voor
veldwerk dat de basis vormde voor de masterthesis ‘Heri heri en hamburgers; Onderzoek
naar de invloed van mondialisering op de publieke eetcultuur van Paramaribo’ (2009). Als
onderdeel van haar participerende observatie heeft Van Duijnhoven gewerkt in verscheidene
eetgelegenheden, waaronder de in dit artikel genoemde Uncle Ré en De Waag.
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zuuroranje of sinaasappel, vaak gepresenteerd als een ‘typisch Creools’ gerecht. Over
de herkomst van het gerecht wordt echter driftig gespeculeerd. In de volksmond
wordt regelmatig beweerd dat pom of pompastei van origine een Joods gerecht is en
zowel Joodse Surinamers als Creolen claimen het gerecht als ‘eigen’. De waarheid
zal ergens in het midden liggen. Zeker is wel dat het gerecht geliefd is bij alle
Surinaamse bevolkingsgroepen en zowel binnen als buiten de landsgrenzen
bekendstaat als de ultieme Surinaamse schotel, zelfs als ‘nationaal feestgerecht’.3
Hoewel de meeste gerechten uit de lokale eetgelegenheden historisch gezien
wortels hebben in uiteenlopende werelddelen, vormen zij al geruime tijd onderdeel
van de ‘echte’ Surinaamse keuken en eetcultuur. Op het eerste gezicht lijken
hedendaagse mondiale invloeden daarom nauwelijks aanwezig. Toch zijn er wel
degelijk veranderingen merkbaar, die verbonden kunnen worden aan externe krachten,
zoals internationale marktwerking. Surinamers eten graag buiten de deur, ongeacht
of zij nu veel of weinig te besteden hebben. Wel bepaalt het besteedbaar inkomen
de keuze voor een eetgelegenheid. Met een beperkt inkomen kan bij een Javaanse
warun wel een bami gehaald worden, maar is een bezoek aan, bijvoorbeeld, Sarinah
Indisch Restaurant, Jawa, Bali of de McDonald's vaak geen optie. De genoemde
lokale eetgelegenheden bieden goede porties aan tegen een lage prijs. Op deze manier
kunnen ze toch concurreren met de in populariteit groeiende fastfoodketens en de
chiquere restaurants (al dan niet met een internationale keuken). Maar de positie van
veel lokale eetgelegenheden is wankel, niet in de laatste plaats omdat ze voor een
groot deel afhankelijk zijn van de importeconomie en gemakkelijk geraakt kunnen
worden door fluctuaties.
Zo heeft de wereldwijde financiële crisis ook Suriname in haar greep en stijgen
de prijzen van veel goederen en ingrediënten. Het inkomen van de klant stijgt echter
niet. Om geen klandizie te verliezen, besluiten veel uitbaters van kleine, lokale
eetgelegenheden dan ook de prijzen van hun spijzen niet te verhogen. Zij teren daarbij
in op de eigen inkomsten of zijn overgeleverd aan producten van mindere kwaliteit
(maar goedkoper), waarbij de afhankelijkheid van de buitenlandse markt vaak vergroot
wordt.
Een voorbeeld van dit mechanisme vinden we in de ‘Amerikaanse bout’, die
langzamerhand de Sranan fowru (Surinaamse kip) van het menu verdrijft.
Amerikaanse (of tegenwoordig ook Braziliaanse) importkip is aanzienlijk goedkoper
dan kip ‘gekweekt’ op Surinaamse bodem. Uitbaters die veel kip in hun gerechten
verwerken, zien zich daarom genoodzaakt zich te wenden tot ‘Amerikaanse boutjes’,
al wordt de smaak daarvan minder gewaardeerd. De Surinaamse kip (zeker de
‘huiskip’) kent een langzame,

3

Zie ‘Is de pom nu Surinaams of toch eigenlijk Joods?’
(http://www.pomophetmenu.nl/joods_of_creools.pdf); ‘Joods of Creools? De geschiedenis
van pom, een Surinaamse ovenschotel (http://www.stgdebrug.nl/Artikelen/pom.pdf),
geraadpleegd 30 maart 2010.
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bijna ‘biologische’ fokwijze en heeft daardoor donkerder, steviger vlees en is
bovendien wat vetter. Maar door deze kleinschalige en relatief kostbare wijze van
fokken legt de smakelijke Surinaamse kip het juist af tegen de Amerikaanse of
Braziliaanse bout uit de intensieve kippenfokkerij - een ontwikkeling die menigeen
betreurt. De vraag is evenwel hoe lang consumenten het verschil nog zullen proeven.
Wellicht concurreert het bleke ‘Amerikaanse boutje’ de Sranan fowru in de toekomst
ook op smaak weg, net zoals het handige Maggiblokje ooit de plaats heeft ingenomen
van verse kruiden - het magische Maggiblok is niet meer weg te denken uit de
Surinaamse keuken. Zo zien we dat niet zozeer de lokale eetgelegenheden zélf zich
laten verdrukken of dat hun gerechten in populariteit afnemen. Wel worden de
bereiding en het gebruik van ingrediënten beïnvloed en bepaald door extra-lokale,
internationale krachten.

Sranan fowru op de markt in de wijk Kwatta (foto Jolijn van Duijnhoven)

Fastfoodverleiding en concurrerende patat
Patat staat symbool voor de opkomst van internationale fastfoodketens en de
verleidingen van een bepaalde (‘kapitalistische’, ‘westerse’) consumptie- en
levensstijl. McDonald's kan hierbij als metasymbool beschouwd worden. De
karakteristieke M is zichtbaar aanwezig in het straatbeeld van Paramaribo. Bovendien
is door het werk van onder
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anderen George Ritzer (1992, 1998) de metafoor ‘McDonaldization’, ontleend aan
het mondiaal omarmde ketenbedrijf, hét stijlmiddel geworden om de industrialisering,
commercialisering en homogenisering van voedsel te duiden - en, meer in het
algemeen, het ‘westers cultureel imperialisme’ of de Amerikanisering van andere
delen van de wereld (‘de rest’) te benoemen. Zowel de Surinaamse eet- als populaire
cultuur kenmerkt zich door een zekere vorm van McDonaldisering en branding (cf.
Klein 1999). Zoals gezegd zijn de fastfoodketens zichtbaar aanwezig en voelen met
name jongeren zich aangetrokken tot de verlokkingen van de patat- en
hamburgercultuur. Op iedere straathoek kan men wel wat te snacken halen. Bovendien
geven hippe commercials gepresenteerd op grote plasmaschermen in zaken als
McDonald's lokale consumenten het gevoel onderdeel te zijn van een grotere wereld
waarin de mogelijkheden onbegrensd lijken.
De komst van KFC in de jaren zeventig, McDonald's elf jaar geleden, en in het
kielzog andere internationale ketens als Pizza Hut en Popeyes, heeft echter ook de
ogen geopend van lokale ondernemers. In reactie op de populariteit van het
fastfoodwezen begonnen zij een eigen, lokale variant: Naskip, een bekende en geliefde
fastfoodonderneming van eigen bodem, die voornamelijk fried chicken en patat
verkoopt. Ook Roopram, een Surinaamse keten van rotirestaurants, speelt handig in
op de veranderende behoeften van de consument en de internationalisering van het
restaurantwezen; het bedrijf heeft vestigingen in Nederland en verschillende services
in Paramaribo, waaronder een cateringservice en een heuse Drive Thru. Roopram
wendt zijn financiële groei aan voor nieuwe investeringen en innovaties. Een manager
van het bedrijf zegt hierover:
Wij zijn gestegen in grootte. We hebben meer mensen in dienst en werken
meer met machines, grotere apparaten. We kunnen nu ook gaan saneren
omdat je die technologie hebt.4
Kleine eetgelegenheden kunnen dit soort ingrepen niet doen. Ze hebben de financiële
en technische mogelijkheden niet en zien zich daardoor beperkt tegenover andere,
grotere restaurants. Uncle Ré aan de Waterkant, befaamd om zijn Krioro-gerechten
als moksi aleisi, bruine bonen met zoutvlees en diverse brafu (Creoolse soep), is zo'n
bescheiden restaurant dat moeite heeft te voldoen aan de behoeften van de huidige
tijd. Eigenaar Theo Wimpel geeft aan dat hij het door de jaren heen niet gemakkelijk
heeft gehad. Hij merkt dat consumenten andere, nieuwe producten en diensten
verlangen en steeds hogere eisen stellen aan het eten dat wordt geserveerd en aan de
omgeving waarin ze eten. Zo eet men steeds vaker liever in gesloten ruimtes met
airco in plaats van in de buitenlucht aan

4

Interview met manager Roopram, Paramaribo 16 maart 2009.
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de Warerkant. Doordat internationale fastfoodketens zich conformeren aan
internationale hygiënenormen worden die voor lokale consumenten steeds
vanzelfsprekender en worden ze ook meer en meer verlangd binnen de setting van
kleine, eenvoudige eetgelegenheden, zoals Uncle Ré.
We kunnen concluderen dat een bepaalde mate van McDonaldisering van de
Surinaamse eetcultuur plaatsvindt, met uiteenlopende gevolgen. Enerzijds spelen
ondernemers in op de populariteit van de reeds aanwezige internationale
fastfoodketens door een lokale variant daarop te creëren. Anderzijds wordt de afstand
tussen de kleine, eenvoudige eetgelegenheden en de ketenrestaurants steeds groter.
De eerste categorie kan de investering niet doen om te voldoen aan nieuwe
consumentenwensen en -eisen op bijvoorbeeld het gebied van comfort en hygiëne.
De tweede groep conformeert zich aan uniforme (internationale) codes en serveert
in zekere zin dezelfde eenheidsworst.
In hoeverre worden typische eettentjes en ‘volhouders’ als Uncle Ré gedwongen
om aan alle consumenteneisen te voldoen? Blijft de behoefte aan lokaal geproduceerd
en vooral ‘eigen’ eten niet onverminderd groot en zullen eetgelegenheden zoals die
aan de Waterkant en onder de markt hoe dan ook hun bestaansrecht blijven behouden?
Is er sprake van een lokale slowfoodreactie op de internationale fastfoodbeweging
en welke rol spelen authenticiteit en nostalgie hier eventueel in? We kunnen ons
daarbij afvragen in hoeverre niet-lokale consumenten als toeristen, vakantiegangers
en stagiaires een aandeel hebben in deze kwesties. Hoewel deze vragen deels pas in
de toekomst beantwoord zullen kunnen worden, benoemen we in het volgende en
afsluitende gedeelte van dit artikel enkele opvallende ontwikkelingen.

Pasta! het verlangen naar ‘eigen’ eten en ‘authenticiteit’
‘Dit is echt een verademing na een week bami. Oh... er wordt zelfs rechts
uitgeserveerd!’ Een jongeman wrijft in zijn handen en lacht naar zijn vriendin. Ze
zijn prototypische gasten van Grand Café De Waag Ristorante Italiano. Ik (JvD)
glimlach en loop met een stapel borden vol pastaresten naar de keuken. Mijn
Surinaamse collega vraagt me waarom ik lach. Als ik hem vertel wat de jongen zei,
begint hij te lachen: ‘Ja, die bakra's [blanke Nederlanders] vinden het eten echt lekker
hier.’5
Bovenstaand tafereel schetst in een notendop de preferenties voor smaak, voedsel
en entourage van een aanzienlijk deel van de niet-lokale consumenten in Paramaribo.
De Waag of het Waaggebouw, vroeger een havengebouw en centrale handelspost,
staat sinds enkele jaren bekend als ‘een van de beste grand cafés’ in het centrum van
de stad, dat Italiaans eten serveert in een sfeervolle omgeving. Naast lekker
‘internationaal’ eten, kunnen gasten van De Waag een bezoek brengen aan een
‘galerie’

5

Participerende observatie en informele gesprekken in De Waag, Paramaribo 5 april 2009.
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en een ‘toeristenbureau’. Door dit specifieke aanbod fungeert het etablissement als
toeristencentrum in optima forma. Het vignet hierboven laat verder ook de verhouding
doorschemeren tussen Surinaamse locals en het groeiende aantal buitenlandse gasten,
in het bijzonder Nederlandse toeristen en stagiaires: bakra's hebben niet zelden andere
ideeën en wensen waar het eten en, vooral, ‘uit eten’ betreft. Ondernemers springen
hierop in toenemende mate handig in; de groeiende en steeds opvallender
aanwezigheid van buitenlandse consumenten creëert zo een specifiek type
eetgelegenheid dat aansluit bij ‘internationale’ voorkeuren.
Sidewalk Café 't VAT (tevens restaurant) is een van de oudste voorbeelden. Sinds
de oprichting in 1981 vormt 't VAT een befaamde pleisterplek voor toeristen,
vakantiegangers en andere consumenten die aangetrokken worden door ‘een
ontspannende tropische sfeer’, waarin ‘traditionele’ gerechten (‘echte Surinaamse
Pom’) en dito dranken (‘ijskoude Djogo’) naast ‘Patat met Steak’, de ‘Vatburger’ en
‘fantasierijke cocktails’ worden geserveerd.6 Met een speciaal toeristenmenu,
toeristenavonden en ‘live entertainment’ richt het café-restaurant zich nadrukkelijk
op een bepaalde categorie consumenten met specifieke wensen voor ‘amusementseten’
en dining out. Het succesvolle, rendabele concept lijkt steeds vaker te worden
gekopieerd, want we zien een groei van hippe restaurants die zich richten op een
kosmopolitisch publiek.
Spice Quest, een van de nieuwere aanwinsten, vormt een prachtige illustratie. De
presentatie van dit restaurant voldoet in alle opzichten aan de eisen van de moderne
consument, die uit eten vooral als entertainment beschouwt (cf. Finkelstein 2003)
en een combinatie van sfeer, kwaliteit en ‘authenticiteit’ hoog op de verlanglijst heeft
staan. Op internet wordt het restaurant als volgt beschreven:
Spice Quest ligt in het historische gedeelte van Paramaribo. Dit restaurant
is gebouwd rondom de ruïne van een voormalige drukkerij en heeft een
terras tussen de oude drukpersen met een tropische tuin er omheen. De
voormalige garage van de drukkerij is omgebouwd tot een sfeervolle
diningroom met zicht op een Amazone-waterval aan de muur. De
authentieke Japanse diningroom heeft drie lage Japanse tafels en is geschikt
voor kleine privé diners.7
Dit soort ‘internationale’ eetgelegenheden richt zich overigens niet exclusief op
toeristen. Ze fungeren juist ook als recreatieve plek waar Surinamers en
vakantiegangers (zoals de Nederlandse Surinamers op [familie]bezoek in Suriname
in de volksmond heten) elkaar ontmoeten. Een goed voorbeeld hiervan is The Zeeland
Beanery in het centrum van Paramaribo. De manager legt uit wat zijn consumenten
zoeken: ‘Het

6
7

Zie http://www.hetvatsuriname.com, geraadpleegd 31 maart 2010.
Zie http://www.dwtonline.com/eflyer/spicequest/index.htm, geraadpleegd 31 maart
2010.
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terras is meer een lokker voor buitenlanders. Surinamers kiezen voor binnen, voor
airco. Surinamers houden meer van afgesloten ruimtes als ze eten.’8 De toerist vindt
het, met andere woorden, heerlijk om lekker buiten op een terrasje te zitten. De
gemiddelde Surinamer begrijpt niet waarom je je zou blootstellen aan de brandende
hitte als je ook binnen, in een mooie, gekoelde ruimte kunt zitten...
Public eating in Paramaribo wordt zo voortdurend gevoed door nieuwe, soms
paradoxale wensen en prikkels, die in toenemende mate worden geassocieerd met
de niet-lokale consument, te weten: de tijdelijke gast in de vorm van de toerist, de
stagiaire en de zojuist genoemde vakantieganger. Deze laatste komt naar Suriname
om familie te bezoeken, van het land te genieten én om te eten. Vooral het eten laat
vakantiegangers weer even proeven van hun geliefde, heerlijke Suriname, switi
Sranan. Nergens smaakt Surinaams eten immers zo goed als in het land zelf! Ter
illustratie: hoewel ook in Nederland overal pindasambal te koop is, is die voor de
familie en vrienden van oma Sam, bijvoorbeeld, niet te vergelijken met de
pindasambal die oma zelf maakt. Zelf zegt zij hierover: ‘Altijd als er familie uit
Nederland is, willen ze dat ik pindasambal voor ze maak. Ze zeggen dat ze die van
mij het lekkerst vinden, dus dan maak ik het graag voor ze.’9
Het idee dat déze pindasambal in Suriname is gemaakt met Surinaamse ingrediënten
door oma zélf, draagt bij aan de smaak. Zo willen vakantiegangers het liefst ‘echte’
of ‘traditionele’ Surinaamse producten consumeren omwille van wat verschillende
auteurs (e.g. Clark 1975; Atkins & Bowler 2001) food nostalgia noemen. Deze term
verwijst naar het verlangen naar en eten van een type voedsel dat nostalgische
herinneringen oproept aan bepaalde gebeurtenissen, rituele vieringen of specifieke
ceremonies, de jeugd, het ouderlijk huis, het land dat men verlaten heeft et cetera.
Bij toeristen en stagiaires speelt deze vorm van nostalgie geen rol - althans niet
wanneer het Surinaams eten betreft. Toch gaan ook zij graag op zoek naar
‘authentieke’ Surinaamse spijzen. Deze behoefte is dan vooral ingegeven door de
wens om via lokaal bereide gerechten de cultuur van het land letterlijk te kunnen
proeven: het ‘echte Surinaamse leven’. Tegelijkertijd kent deze groep wel degelijk
een verlangen naar ‘eigen’ eten. Zij kunnen sinds enkele jaren hun hart ophalen bij
Frietpunt.nl (geopend in 2008), een snackbar naar Nederlandse maatstaven, met als
grootste groep afnemers de hordes stagiaires die elk trimester neerstrijken in
Paramaribo. Snackbarhouder Piquero Ong-a-Swie geeft aan hoe deze bakra's kunnen
snakken naar een ‘echte’ snack en zegt het volgende over hun voedselnostalgie:
Voor hen is Frietpunt.nl een culinaire ambassade, waar zij zich met een
patat oorlog of een smulrol kunnen overgeven aan hun vetzucht

8
9

Interview met de filiaalmanager van The Zeeland Beanery, Paramaribo 12 maart 2009.
Interview met oma Sam, Paramaribo 3 april 2009.
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en heimwee. Alles smaakt hier precies zoals het thuis smaakt. Zelfs de
mayonaise komt uit Nederland. Ik zie soms letterlijk de opluchting op de
gezichten als ze op het bord de frikadel speciaal of het broodje bal zien
staan.10
Dit verlangen van met name toeristen en stagiaires naar ‘eigen’ of ‘internationaal’
eten creëert, zoals we al zagen, een interessante markt in de publieke eetcultuur van
Paramaribo. Italiaanse, Franse, Nederlandse en Aziatische restaurants, die natuurlijk
ook bezocht worden door een groeiende groep (welgestelde) Surinamers, schieten
als paddenstoelen uit de grond, terwijl bepaalde lokale eetgelegenheden zich aanpassen
aan de smaak van buitenlandse consumenten en bijvoorbeeld ‘traditionele’ Surinaamse
gerechten ‘in een westers jasje’ aanbieden. Het genoemde café-restaurant 't VAT is
in deze categorie bijzonder populair en succesvol. Het heeft een groot terras - en daar
houden bakra's van! - op een sfeervolle, centrale locatie en serveert ‘echte’ Surinaamse
gerechten, maar dan met een milde smaak. Het totaalaanbod van deze eetgelegenheid
is hybride te noemen, waarin tegemoet wordt gekomen aan een mix van smaken,
verlangens en eisen. Een mix die nogal nauw kan luisteren. Zo stelt Elena Tjin A
Sioe, quality manager van het nabijgelegen hotel Royal Torarica, waarvan het
restaurant dinermaaltijden serveert met gerechten uit de Surinaamse en internationale
keuken, dat toeristen wel lokaal eten willen proeven, als het maar aan bepaalde eisen
voldoet:
Ze hebben wel een raar verwachtingspatroon. Wat ze kennen willen ze
wel eten, maar het moet wel van Suriname zijn. Ze willen roti bijvoorbeeld,
dat kennen ze. Maar geen roti met botjes, maar met kipfilet. We hoeven
ook niet aan te komen zetten met heri heri [gerecht van gekookte
aardvruchten, banaan en zoute vis]. We serveren daarom Surinaamse
gerechten met een toeristische aanpassing.11
Consumenten en in het bijzonder toeristen, maar ook andere nostalgische en
amusementseters, eten om te proeven van andere culturen en om hun verlangen naar
thuis te bevredigen. Paramaribo als global village voorziet anno 2010 in een rijke
publieke eetcultuur, die ernaar streeft in al deze

10

11

Het interviewfragment is afkomstig uit het internetartikel ‘Ook een kroket is politiek’
(http://www.bndestem.nl/algemeen/buitenland/3566919/Ook-een-kroket-is-politiek.ece;
geraadpleegd 1 april 2010). Aanleiding voor dit artikel was het ‘politieke relletje’ dat
ontstond na een tv-reportage die kort na opening van Friet.nl in april 2008 over de
snackbar werd gemaakt. Volgens het internetartikel werd hierin ‘een vergelijking
getrokken tussen de Nederlandse vleeskroket en de kroket van Surinaamse makelij.
Dat de vergelijking in het voordeel van de eerste uitviel, schoot Surinaamse nationalisten
in het verkeerde keelgat. Op internet werd de Hollandse kroket een voorbeeld genoemd
van “misplaatste, neokoloniale superioriteitsgevoelens”.’ Zo zien we dat over smaak
wel degelijk valt te twisten en dat voedsel politieke, zelfs nationalistische dimensies
kan krijgen.
Interview met Elena Tjin A Sioe, Paramaribo 31 maart 2009.
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verschillende behoeften te voorzien. Met name de internationaal georiënteerde
restaurants en publieke eetgelegenheden - van snackbar tot fancy ingerichte dining
room - trachten de buitenlandse groep consumenten te bedienen. De markt is
aantrekkelijk, zodat we een groei van dit soort eetgelegenheden kunnen constateren.
Hun opkomst heeft overigens, ondanks de geventileerde angst voor concurrentie en
vooral voor verlies van ‘eigenheid’, beperkte invloed op de lokale, eenvoudige
eetgelegenheden.
Deze laatste voorzien in andere behoeften. Zij richten zich met name op de lokale
consument met een kleine portemonnee en minimale eisen op het gebied van
entourage, vermaak, service, comfort en hygiëne. De meeste bezoekers van lokale
eetgelegenheden beleven de opkomst van ‘internationale’ en andere hippe restaurants
dan ook niet per definitie als een verrijking van of bedreiging voor de publieke
eetcultuur. Deze restaurants serveren eten dat lokale consumenten soms niet eens
kennen of waarvoor zij weinig voelen. Zij wérken in deze restaurants - en in die zin
kan de toename ervan wel, letterlijk, een verrijking betekenen. Maar de beleving of
verleiding is er simpelweg niet of, mocht deze er wel zijn, dan laat het inkomen het
vaak niet toe.
De groei van nieuwe, andere eetgelegenheden is evenwel een feit. En het is
duidelijk dat beleving en vermaak hierin een steeds belangrijkere rol gaan spelen (cf.
Beardsworth & Keil 1997). Dat geldt voor de ‘internationale’ restaurants, maar
evengoed voor de populaire fastfoodondernemingen en (zelfs) voor de eenvoudige
lokale warun en roti-shop, de achenebbisje Chinese winkel op de hoek van de straat
of de Creoolse kukru (keuken) onder de markt - hoewel deze eetgelegenheden
sentimenten als beleving, vermaak en nostalgie zelden bewust willen oproepen en
combineren, maar dat is wellicht ook hun kracht. Eten in Suriname is immers, zo
zagen we al in de inleiding, méér dan noodzaak. Eten vertegenwoordigt een breed
gedeelde passie - liefde gaat door de maag - en staat daarom niet onterecht bekend
als volksvermaak nummer één.

Tot besluit
De Surinaamse publieke eetcultuur weerspiegelt de liefde van Surinamers voor eten.
Behalve een reflectie van deze liefde biedt het fenomeen public eating in Paramaribo
ook een longue durée-perspectief op historische en mondiale structuren en processen
die hebben geleid tot een diversiteit van gerechten en eetgelegenheden, met
uiteenlopende smaken, stijlen, prijzen et cetera. 's Lands geschiedenis heeft daarbij
overduidelijk sporen achtergelaten in de hedendaagse eetcultuur. Veel gerechten en
ingrediënten werden ‘meegebracht’ door de verschillende bevolkingsgroepen die
zich in de loop der tijd vestigden in het land. En ook al kwamen spijzen en
bereidingswijzen van elders, ze zijn niet meer weg te denken uit de Surinaamse
keuken; een keuken die steeds meer lijkt bij te dragen aan ‘de’ Surinaamse identiteit.
Overigens zien we soortgelijke inventies en constructies niet alleen
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plaatsvinden in het Caraïbisch gebied (zie e.g. Wilk 2008), maar ook in de diaspora,
met name in een van de belangrijkste migratiebestemmingen van Surinamers:
Nederland. Bovendien lijken het niet zelden Surinaamse Nederlanders te zijn,
vakantiegangers en remigranten, die met een opmerkelijke lust de ‘eigen’, ‘echte’
keuken koesteren. Food nostalgia (Clark 1975; Atkins & Bowler 2001) vormt een
sleutelbegrip in deze ontwikkeling.
Het willen proeven en (her)beleven van ‘de’ Surinaamse cultuur vormen belangrijke
impulsen binnen de publieke eetcultuur van Paramaribo. Lokale consumenten proeven
het liefst van het ‘eigen’ eten, waaraan ze gewend zijn en waarop ze niet zelden trots
zijn. En met dit ‘eigen’ eten onderscheiden in zekere zin de verschillende etnische
groepen zich met hun kenmerkende gerechten en eetgelegenheden.
De lokale consument laat zich echter, zo zagen we, ook verleiden door de mondiale
patat- en hamburgercultuur. Internationale en, in reactie daarop, nationale
fastfoodketens hebben zich zichtbaar en stevig verankerd in de Surinaamse publieke
eetcultuur. Bepaalde consumenten mijden deze eetgelegenheden op hun beurt weer
liever. Zo haalt een aanzienlijk deel van de vakantiegangers de neus op voor
McDonald's, KFC en Pizza Hut. Deze eters willen hun verleden en verbondenheid
met Suriname proeven en uitdragen, hetgeen ze realiseren door de consumptie van
‘authentieke’, ‘echte’ Surinaamse gerechten en producten. Eten wordt door migranten
wel vaker gebruikt om zich vast te houden aan het land dat zij verlaten hebben (zie
e.g. Bell & Valentine 1997). Ondanks duidelijk waarneembare verschillen tussen
Nederlandse Surinamers en Surinamers, in bijvoorbeeld mentaliteit en welvaart,
ervaren vakantiegangers door de liefde voor en consumptie van ‘de nationale keuken’
toch een gemeenschappelijke identiteit.
Ook toeristen en stagiaires willen proeven van de ‘echte’ Surinaamse keuken en
cultuur, maar bij voorkeur wel ‘in een westers jasje’. Hierdoor kunnen ‘authentieke’
spijzen opnieuw worden ontdekt of uitgevonden (cf. Atkins & Bowler 2001; cf.
Hobshawn & Ranger 2003) om ze vervolgens op aangepaste wijze beter te kunnen
verkopen aan de buitenlandse consument. Net zoals we het museum kunnen zien als
behouder en hoeder van ‘authenticiteit’ (Gable & Handler 1996) functioneren bepaalde
eetgelegenheden, geprikkeld door de groeiende vraag van toeristen, stagiaires en
vakantiegangers, als conservatoren van de ‘authentieke’ Surinaamse keuken.
De tijdelijke bezoeker wil echter niet alleen ontdekken. Hij of zij is ook op zoek
naar herkenning. Herinnering en voedselnostalgie richten zich dus enerzijds op het
‘echte’ Surinaamse eten, maar zijn anderzijds ook cruciale factoren in de opkomst
en groei van internationaal georiënteerde eetgelegenheden. Heimwee, het verlangen
naar een bekende smaak en de ‘eigenheid’ van buitenlandse gasten spelen hierbij
een belangrijke rol. Zo gaven Nederlandse stagiaires, in informele gesprekken,
duidelijk aan dat het eten bij bepaalde ‘internationale’ restaurants ‘niet superlekker’
was. De weerstand tegen het, in hun ogen, eenzijdige lokale eten of het
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verlangen naar vertrouwd voedsel, ‘eten van thuis’, vormde evenwel een sterke
prikkel om deze eetgelegenheden toch (geregeld) te bezoeken.
Internationalisering van de publieke eetcultuur, waarop bovenstaande trend wijst,
betekent echter niet louter een markt van kansen en een toename van diversiteit. De
keerzijde van mondialisering vinden we bijvoorbeeld in de plaag van concurrerende
prijzen van bepaalde producten op de wereldmarkt, die lokaal wordt gevoeld. Hierdoor
worden koks, ondernemers en uitbaters van eetgelegenheden soms gedwongen in te
grijpen in de smaak, bereidingswijze of receptuur van gerechten. Het toenemende
gebruik van het geïmporteerde ‘Amerikaanse boutje’, ten koste van de smaakvollere
binnenlands gefokte Sranan fowru, kan als voorbeeld dienen voor de concessies die
lokaal worden gedaan om bepaalde gerechten te kunnen blijven bereiden tegen een
betaalbare prijs. Homogenisering en vervlakking (‘taste of boredom’, Finkelstein
2003) liggen dan, volgens critici, al snel op de loer.
Vooral de fastfoodindustrie is in dit verband, ondanks haar populariteit, onderwerp
van discussie. ‘Eenheidsworst’ en de in dit artikel beschreven processen van
McDonaldisering roepen ook weerstand en reacties op, wat zich uit in een
voortdurende poging tot onderscheid en dus heterogenisering. Bovendien zagen we
dat de mogelijke slachtoffers van mondialisingsprocessen en competitie, te weten
de eenvoudige, goedkope restaurants met een ‘eigen’ (etnisch) menu, nog steeds een
stevige positie hebben in het hedendaagse Surinaamse public eating. Sterker nog,
wellicht kent Paramaribo niet zozeer concurrerende, maar eerder parallelle publieke
eetculturen, waardoor de stad elk wat wils biedt. ‘Mondialisering’ geeft mensen de
kans om te proeven van andere keukens, terwijl zij tegelijkertijd het verlangen
versterkt naar ‘eigen’ gerechten en producten. Dit complexe proces kan zelfs leiden
tot een herwaardering van ‘traditionele’ spijzen en ‘vergeten eten’ (cf. de wereldwijde
[!] slowfoodbeweging) of tot behoud, herontdekking of constructie van een lokale
of nationale keuken - al dan niet als onderdeel van een gemeenschappelijke identiteit.
Aan het einde van onze verkenning van de Surinaamse publieke eetcultuur
onderstrepen we daarom graag de bevinding van de geciteerde auteur Jobse-van
Putten en concluderen we mede met haar dat ‘internationalisering een zeer complex
fenomeen is dat niet simpelweg leidt tot een eenvormige wereldkeuken’ (Jobse-van
Putten 1995: 15). De publieke eetcultuur van Paramaribo, als kruispunt van velerlei
lokale en mondiale tradities en invloeden, vormt een bijzonder boeiende en geschikte
locatie om dit ingewikkelde verschijnsel te onderzoeken en bloot te leggen. We hopen
dat we met deze verkenning hebben getoond dat eten niet alleen een heerlijk
onderwerp is, maar vooral ook een onderwerp aan de hand waarvan complexe
processen kunnen worden beschreven en begrepen. De Surinaamse eetcultuur nodigt
derhalve uit tot verdere kennismaking en, vooral, meer onderzoek.
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Dianca Schipper
‘Zo moet dat ding’!
Vaderschap onder Creoolse mannen in Paramaribo
Vanaf het begin van de twintigste eeuw is veel geschreven over familie- en
huishoudvormen onder de Creoolse bevolkingsgroepen in het Caraïbisch gebied.1
Het beeld dat daaruit naar voren komt over Creoolse mannen en vaders is dat ze
onverantwoordelijk gedrag vertonen met als belangrijkste kenmerken ontrouw en
niet of onvoldoende aan het huishouden en de zorg voor vrouw en kinderen bijdragen
(Clarke 1957: 120; Kerr 1963: 167; Buschkens 1974: 206, 264). Dit heeft geleid tot
een negatief imago van de Creoolse man als partner en vader. Deze beeldvorming
is vaak afkomstig van vrouwen en/of westerse onderzoekers (cf. Brown et al. 1997:
85). Clarke gaf echter al in 1957 aan dat een aantal vaders er alles aan doet om hun
kinderen te laten leren en benadrukt dat deze vaders niet ‘overal’ kinderen hebben
(Clarke 1957: 160).
Pas vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt in Caraïbische landen
onderzoek verricht naar Creoolse mannen als partner en vader vanuit een mannelijk
perspectief (Brown 2002). Recente genderstudies in het Caraïbisch gebied pleiten
voor een genuanceerdere benadering van het vraagstuk van de ‘absent father’ (Terborg
2002: 88).
Het ontbreken van studies naar het partner- en vaderschap van Creoolse mannen
vormde de aanleiding om mijn onderzoek te concentreren op het eigen perspectief
van de Creoolse man op zijn rol als vader. In deze bijdrage staan de volgende vragen
centraal: Hoe zien Creoolse mannen hun rol in de zorg en opvoeding van hun
kinderen? Hoe ervaren zij de band met hun kinderen? Wat betekenen hun kinderen
voor hen?
De in dit artikel gebruikte gegevens zijn verzameld tijdens veldwerk van mei tot
augustus 2007 in Paramaribo. Ik heb een aantal vrouwen en jongeren geïnterviewd
over hun ervaringen met hun partners en vaders. Daarnaast sprak ik met 23 Creoolse
mannen over hun vaderschap. In dit artikel beperk ik mij tot het perspectief van
mannen op hun vaderschap.2 Ik heb niet doelbewust gezocht naar respondenten uit
verschillende sociale klassen, maar naar Creoolse mannen die over dit onderwerp
geïnterviewd wilden worden. Het merendeel van de respondenten is afkomstig uit
de

1
2

Met ‘Creools’ wordt in dit artikel bedoeld personen met een Afro-Caraïbische of
Afro-Surinaamse achtergrond.
De namen in dit artikel zijn gefingeerd.
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volks- en middenklasse. De eerste respondenten kon ik met tussenkomst van een
interkerkelijke mannenorganisatie interviewen. Met behulp van diverse
vrouwenorganisaties kon ik nog verscheidene mannen interviewen die geen banden
hadden met de interkerkelijke mannenorganisatie. De eerste interviews verliepen
gestructureerd volgens een vaste vragenlijst. Na een aantal gesprekken werden de
interviews meer semigestructureerd. De vragen hadden betrekking op drie thema's:
zorg en opvoeding, het ervaren van een band met de kinderen, en de betekenis van
kinderen.

Socialisatie
Uit de literatuur komt naar voren dat het aandeel van mannen in de opvoeding van
hun kinderen niet verdergaat dan het disciplineren van het kind. Zowel mannen als
vrouwen hebben de verwachting dat mannen financieel zorg dragen voor het
huishouden en dat vrouwen de opvoeding en verzorging van de kinderen voor hun
rekening nemen (Herskovits & Herkovits 1964: 132; Brown 2002: 1-2). Recent
onderzoek onder mannen in het Caraïbisch gebied laat zien dat dit beeld bijgesteld
moet worden (Brown 1997: 93; Chevannes 2001: 3; Barrow 2001: 198). Zo stelt
Brown (2002: 1-2) dat mannen meer bijdragen aan het familieleven, actiever bezig
zijn met hun kinderen en meer taken in huis uitvoeren dan wordt aangenomen. De
respondenten uit mijn onderzoek geven op verschillende wijzen invulling aan het
vaderschap. Het aandeel van een vader in het onderhoud en de opvoeding van zijn
kinderen blijkt bij het ene kind groter te zijn dan bij het andere. Hieraan kunnen
praktische redenen ten grondslag liggen: kinderen wonen verder weg of juist dichtbij;
kinderen kunnen in verschillende gezinnen wonen; de vader woont wel of niet in
hetzelfde huishouden; er is wel/niet goed contact tussen de partners. Andere redenen
zijn veranderingen in de zienswijze van een vader op zijn bijdrage aan zorg en
onderhoud en veranderingen in zijn mogelijkheden tot zorg en onderhoud.
Een voorbeeld van een vader wiens contact met en bijdrage aan zijn kinderen
varieert, is Efli. Hij is 49 jaar, single en woont op zichzelf. Zijn oudste twee dochters
zijn inmiddels volwassen en wonen en studeren in het buitenland. Af en toe sturen
zij hem geld. Hij heeft een puberdochter die bij haar oma in Nickerie woont. Voor
haar draagt hij niets af. Hij ziet haar niet zo vaak. Zijn jongste kind, een peuter, woont
bij haar moeder en ziet hij regelmatig. Zij woont niet zo ver bij hem vandaan. Zijn
ex-partner ‘maakte eerst problemen’, waardoor hij haar niet zo vaak meer zag. Nu
gaat het beter. Hij draagt maandelijks SRD 200, af voor luiers, melk, eten en
dergelijke.3 De moeder van zijn dochter heeft inmiddels een nieuwe vriend met wie
zij nog twee kinderen heeft gekregen. De nieuwe vriend betaalt echter niet voor het
onderhoud van zijn twee dochters. Efli

3

Tijdens mijn onderzoek was 1 SRD ongeveer 0,36.
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wil zijn maandelijkse bijdrage terugbrengen tot SRD 100, omdat hij uit zijn directe
omgeving heeft gehoord dat zijn ex het geld ook voor andere dingen gebruikt. Hij
verwacht dat dit problemen zal geven.
Uit mijn onderzoek blijkt dat de respondenten een groter aandeel in de opvoeding
van hun kinderen leveren dan vaak wordt aangenomen. Dit gaat verder dan het zorg
dragen voor de financiën of het disciplineren van het kind. Het gaat ook om het geven
van tijd en aandacht. Kenneth, 36 jaar, hbo-opleiding, getrouwd en vader van één
kind:
Ja, ik besteed nu veel meer tijd denk ik als m'n vader en stiefvader aan ons
besteed hebben [...] Ik weet niet of mijn stiefvader zo nauw betrokken
was. Kijk als vader in huis had hij het zeker voor het zeggen. Hij had het
laatste woord. Maar of hij zich bemoeide met alles wat in hun leven
gebeurde als dat ik nu, een andere generatie, met m'n dochter inlaat, nee
'k denk het niet. [...] Ik wil het anders doen, ik wil betrokken zijn bij haar
opvoeding. Ook omdat er minder middelen waren [vroeger]. De huisvesting
was ook niet geweldig, kon je bepaalde dingen ook niet permitteren. En
ik kan me best voorstellen dat m'n stiefvader toen dat ook niet kon.
Zowel moeders als vaders slaan hun kinderen. Bij een aantal vaders is een verandering
te zien in de wijze van straffen. Fysieke straffen maken plaats voor een vermanend
gesprek of aan kinderen wordt tijdelijk iets onthouden wat ze graag doen, bijvoorbeeld
televisiekijken of buiten spelen. Deze vaders ervaren dergelijke vormen van straffen
effectiever dan slaan. Zoals Darius, veertig jaar, met een bacheloropleiding, getrouwd
en vader van vier kinderen. Voor zijn huwelijk had hij verschillende relaties, maar
daaruit zijn geen kinderen voortgekomen:
‘En nu is het te ver. Naar je kamer en ik wil je niet horen.’ En als het écht
niet gaat doen we het écht op z'n Surinaams, met een slipper [lacht]. En
dat is ook wel goed [...] gewoon één flinke op de bil en dan word je, kan
je een half uurtje niet zitten [lacht], maar dat heeft mij ook niet
doodgemaakt toen ik klein was. Het is wel zo dat slaan uiterste middel is
bij liegen. Bij liegen, dat gaat te ver [...] Dus het slaan is geen patroon,
maar op straf zetten in de kamer voor brutaliteit, dat kan wel [...] en tv-straf
is ook een hele goeie. Tv-straf is de beste. ‘Je kijkt géén tv’, nou dat is dus
alle reden om in tranen uit te barsten [geamuseerd], hoor.
De voorkeur gaat uit naar praten of alternatieve straffen. Een pak slaag wordt door
de respondenten als laatste strafmaatregel gebruikt. Soms worden er ‘tikjes’ gegeven,
voor men er erg in heeft. Het zijn oude patronen waarop zij terugvallen.
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Mijn respondenten zeiden dat zij veel waarde hechten aan het bijbrengen van waarden
en normen. Discipline, betrouwbaarheid, respect, verantwoordelijkheid en beleefdheid
worden het meest genoemd. Harry, 28 jaar, vwo-opleiding, is daarvan een voorbeeld.
Hij heeft veel relaties achter de rug. Zijn tweede serieuze relatie is een concubinaat.
Uit de eerste heeft hij een zesjarige dochter die bij haar moeder woont:
Helpen kinderen normen en waarden bij te brengen: huiswerk op tijd
maken, beschaafd zijn tegen iedereen, ongeacht ras, kleur, geloof; op tijd
opstaan om naar school te gaan, netheid, behulpzaam zijn, discipline en
gehoorzaamheid. Door een voorbeeld te zijn en corrigerend op te treden
waar nodig.
Diverse respondenten vinden het geloof een belangrijke waarde om aan hun kinderen
mee te geven. André, havo-opleiding, 46 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen,
zegt hierover:
En wat we ze aan basis meegeven, hè, bij alles wat ze doen, is van ‘betrek
God altijd er bij in wat je doet’. Weet je, omdat Hij, want kijk, wij kunnen
niet eenmaal 24 uur met die kinderen zijn, maar God kan dat wél, ziet u.
God kan wel eenmaal 24 uur bij ze zijn, ja. En ik zeg ze altijd van ‘betrek
God altijd in alles wat je doet’, ja. Als je een repetitieweek hebt, dan zeg
ik ze ‘luister als je weet van je hebt een repetitieweek moet je studeren,
want als je niet gestudeerd hebt en niets hier hebt [wijst naar z'n hoofd],
als je bezig bent en wat vergeet, dan kan je de Heer niet vragen ‘Heer
breng dat ding weer in m'n gedachten’, ja toch. Maar als je wat vergeten
bent, kan je aan de Heer altijd vragen van ‘Heer breng dat weer in m'n
gedachten’, weet je. En Hij doet het, weet je. Maar als je niet gestudeerd
hebt, kan hij niets meer terugbrengen in je gedachten [lacht]. Ziet u, het
is eigenlijk een soort samenwerking tussen hun en de Heer. Maar wat we
ze ook leren is ‘wees altijd eerlijk, onder alle omstandigheden’. Ik zeg
‘want als je hier bent begonnen met een leugen, als je hier bent moet je
ook onthouden wat je toen hier gezegd hebt’. Ik zeg ‘maar als je de
waarheid vanaf het begin hebt gezegd, kan je het altijd zeggen’, weet je.
Het gaat om waarden die de respondenten vaak zelf in hun jeugd hebhen meegekregen.
Zij brengen hun kinderen deze waarden bij door ze aan te spreken op hun gedrag, of
door ze straf te geven en daarbij uit te leggen waarom ze worden gestraft. De
respondenten vinden het belangrijk dat hun kinderen hun best doen op school. Het
merendeel van de mannen wenst voor zijn kinderen dat ze het later goed zullen
hebben. Een aantal van hen vindt het belangrijk zijn kinderen hierbij te ondersteunen.
Dit doen ze door aandacht te besteden aan het schoolgaan en huiswerk, door
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met hen te oefenen en ze te overhoren. Een aantal respondenten ziet het belang van
goed onderwijs voor hun kinderen tevens als een investering in hun oude dag.
Alfons is 41 jaar en heeft een lbo-opleiding. Hij woont vijftien jaar in concubinaat,
het is zijn eerste relatie en hij heeft vier kinderen. Hij verdient maandelijks SRD 385
(netto):
Nou ik hoop dat ze, wanneer ze volwassen zijn, dat ze iets worden in de
maatschappij. En dat ze niet moeten denken van ‘half half’, maar als dat
het zover met ze kan komen tot universiteit, dan moeten ze dat doen. Want
ik heb niet doorgeleerd, ik heb niet die gelegenheid gehad om het zo ver
te schoppen. Je moet ze blijven stimuleren van ‘ga door’. Als er toch wel
wat gebeurt, toch moet je ze gewoon blijven helpen van ‘ga door, geef
niet op’ [...] Nou wanneer ik eind van de maand ontvang, dan wijs ik m'n
oudste duidelijk van ‘kijk, dit is niet genoeg’, dus daarom moet je ook
blijven studeren. Dus als je je studie goed hebt gedaan, dan heb je zo'n
probleem niet meer als mijn persoon. En het beste is dat je doorgaat met
je studie en dan bereik je wat. En dan zie je dat wat ik verdien op dit
moment echt niet zoveel was.

Relaties
De bemoeienissen van mijn respondenten strekken zich ook uit tot de vriendschapsen liefdesrelaties van hun kinderen. Hun relatie met hun eigen vader en diens
opvattingen over hoe je je vrienden moet kiezen, spelen daarin een belangrijke rol.
Sommige mannen vinden het belangrijk dat hun zonen de juiste keuzes maken en
proberen hen daarin te begeleiden. Harold, eind twintig, is getrouwd en heeft twee
kinderen. Over zijn jeugd vertelt hij dat zijn vader erg streng was. Hij heeft dat niet
prettig gevonden. Zijn moeder was soepeler. Nu hijzelf kinderen heeft, begrijpt hij
beter dat zijn vader hem op die manier probeerde te beschermen:
Wanneer hij straks de wereld in moet stappen, wanneer hij straks op school
terechtkomt, komt hij in aanraking met kinderen die vanuit verschillende
milieus komen. Hij gaat vriendjes maken. En daarin moet je hem dan
begeleiden van hoe hij zijn vrienden moet kiezen. En dan gaat het dus om
bepaalde waarden en normen die je hem hebt meegegeven, dat hij dat kan
terugherkennen bij zijn vrienden. En welke hij niet kan herkennen, dat hij
dus daarmee ook rekening houdt. Dat hij afstand doet, omdat als je hem
wilt krijgen op een bepaald niveau binnen die maatschappij, zal hij ook
z'n vrienden moeten leren kiezen en keuzes moeten kunnen leren maken.
En ik denk dat je van kleins af je kinderen de juiste keuzes moet leren
bijbrengen. En dat proberen we dus ook nu al te doen door hem uit te
leggen wat goed, wat niet goed is en wat slecht is of niet binnen de normen
en waarden van ons. Maar ja, straks
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zal hij dus de maatschappij instappen en dan moet hij zijn eigen keuzes
kunnen leren maken. En daarom praat ik over een begeleidende rol. Dat
je hem begeleidt om straks die maatschappij in te stappen, maar de keuzes
zal hij moeten maken. En die kan ik niet voor hem maken.
Weinig respondenten hebben met hun eigen vader gesproken over contacten met
meisjes. De eerdergenoemde André (46 jaar):
ik kreeg de gelegenheid niet om met hem te praten. Dus als iets me
bijvoorbeeld hinderde weet je, als ik moest praten, bijvoorbeeld over
meisjes, m'n vader heeft me nooit geleerd hoe ik met meisjes moet omgaan,
weet je. Hij heeft me nooit gezegd van ‘hé let daar op’ weet je, ‘zorg ervoor
dat wanneer je met je vrouw bent dat je goed met d'r leeft, dat je goed met
d'r omgaat’, weet je. Ik neem aan dat hij ook waarschijnlijk die inzichten
niet had om dat te doen, omdat hij het ook niet heeft geleerd van
bijvoorbeeld zijn vader. Dus dan kon hij dat ook niet aan mij overdragen,
weet je, toch. Ik heb het wel ergens vandaan weet je, dat was toen ik
eigenlijk tot bekering kwam, hoor. Dus toen ik tot bekering kwam eigenlijk
ben ik gaan beseffen van ‘hé eigenlijk’, want daarvoor leefde ik wel ja
[zuchtend] ‘ik had vriendinnen hier en daar, overal’, weet je. En ik dacht
van ‘zo moet dat ding’, weet je.
Een gesprek over seksualiteit en relaties is vaak moeilijk, ook als vader en kind veel
communiceren. Terborg (2002: 138) constateert dat de meer intieme, relationele en
emotionele kanten van seks meestal geen onderwerp van gesprek zijn in gezinnen.
Over de communicatie met zijn vader merkt Harry (28 jaar) op:
M'n vader en ik? Alles, over alles. Over de relatie, over de omstandigheden
thuis, over schoolprestaties, over minder leuke dingen met vrienden of
vriendinnen. En later ervaringen uit relaties. En natuurlijk eh, nou ja minder
over seks, seksuele aard. Maar over de gehele linie was in het algemeen,
over alles praten.
Een aantal respondenten vindt het belangrijk om zijn kinderen te begeleiden in de
keuzes die ze maken ten aanzien van vrienden en een toekomstige partner. Ze praten
daarover met hun kinderen en geven aan waarop ze moeten letten. Darius (veertig
jaar) geeft aan dat hij en zijn vrouw samen een voorbeeld willen zijn voor hun
kinderen als het gaat om partnerkeuze. Hij wil dat zijn dochters geen man kiezen die
‘niet goed met vrouwen omgaat’, maar eentje die zorgzaam is en zijn vrouw als een
gelijkwaardige behandelt.
De meeste respondenten blijken echter niet gemakkelijk met hun kinderen over
relaties te praten. Wel hebben sommigen het met hun
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zonen over condoomgebruik ter bescherming tegen soa's. Weer andere respondenten
maken zich zorgen over seksueel misbruik van kinderen. Hierover zegt Harry (28
jaar):
geestelijke en seksuele misbruik, maak ik me wel zorgen, ja. Nee, het is
niet aan de orde geweest maar het is wel iets wat leefde voor ons in de
samenleving. Maar ik heb wel direct contact met haar moeder over wat
betreft, aangaande die zaken. Ik praat daar vrij over met haar, over die
dingen. Als niemand d'r betast of als ze last heeft van iemand uit de buurt
of op school, wat dan ook. Ik zeg d'r altijd dat als iets is gebeurd, als iets
je hindert of als iemand je pijn heeft gedaan, dat ze het aan mij moet
vertellen en niet bang moet zijn.
Interviewster: Begrijpt ze dan waar u het over heeft?
Harry: ‘Ja, ik denk het wel ja. Ik ben expliciet wat dat betreft. Ik wijs d'r
ook aan dat niemand d'r zómaar mag aanraken, alleen d'r moeder en zusters,
speciale plekken bijvoorbeeld, daar mag niemand zomaar komen. Daarvan
is ze zich wel bewust, ja.
De angst voor seksueel misbruik heeft vaak te maken met het feit dat een moeder
een nieuwe partner heeft (cf. Terborg 2002: 89-90).

Zorg
Zorgtaken kunnen worden onderscheiden in directe en indirecte taken. Directe
zorgtaken die mannen verrichten, variëren van helpen met baden, aankleden, haren
kammen, eten en drinken klaarmaken, kinderen naar school of de crèche brengen
en/of halen, en zorg bij ziekte. Het gaat hierbij om kinderen in de peuter/kleuter- tot
en met basisschoolleeftijd. Indirecte zorgtaken zijn taken in en om het huis en taken
ten behoeve van de kinderen, zoals het strijken van de schooluniformen, contact met
de huisarts en school, en het geven van aandacht.

Directe zorgtaken
Van mijn respondenten geeft een aantal aan geen aandeel te hebben in de directe
zorg voor de kinderen. Anderen blijken wel degelijk zorgtaken op zich te nemen. Ze
zijn bewust bezig met hun gezin en met de invulling van het vaderschap. Zowel
mannen als vrouwen verrichten zorgtaken voor hun kinderen. In de praktijk is er
veelal sprake van een taakverdeling. Dit komt mede doordat het kind zich met
bepaalde vragen eerder tot een van de ouders richt. Zo antwoordt Harold, 29 jaar,
vwo-opleiding, getrouwd en vader van twee kinderen uit deze (eerste) relatie, op de
vraag welke zorgtaken hij voor zijn kinderen op zich neemt:
Baden, aankleden, brood maken ... noemt u op. Bijvoorbeeld m'n zoontje
is erg ondernemend zoals we dat zeggen. En dan komt 'ie
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altijd met een schram of een geschaafde knie. Nou, wat dat betreft is het
dan wel papa die het moet behandelen en ja, alle taken. En daarom had ik
me voorgenomen, toen ik het besluit nam van luister er gaan kinderen
komen, heb ik ook gezegd ik ga me honderd procent geven daarvoor, toch.
Daarom zei ik ook, dat de opvoeding is manen vrouwtaak en ik zie er geen
verschil in en ik wil er daar zijn. Ik wil er zijn voor m'n kinderen. En dat
m'n vrouw er natuurlijk ook voor de kinderen is, we kennen geen verschil.
Interviewster: En als een van de kinderen ziek is?
Harold: Beiden, we staan beiden naast het bed. Ze roepen wel eerder mama,
'k denk dan ‘dat is ingegeven’ [lacht]. Nou ze roepen wel eerder mama,
maar als mama slaapt dan staat papa op. Wanneer het komt zowel bij m'n
jongen als bij m'n meisje, de avondvoeding, de ochtendvoeding dan, dus
de laatste twee maaltijden naar het opstaan toe, dan deed ik dat. En dan
liet ik m'n vrouw slapen.

Indirecte zorgtaken
In de huishoudens van mijn respondenten zijn de taken in en om het huis verdeeld.
De vrouw zorgt in principe voor het huishouden, terwijl de man zich bezighoudt met
het erf en de taken buitenshuis. Soms zijn er geen duidelijke afspraken en wordt er
gedaan wat nodig is. Mannen kunnen echter ook taken binnenshuis uitvoeren, omdat
ze daar vaak mee zijn opgevoed. Een voorbeeld hiervan is de 42-jarige Laross, die
een hbo-opleiding heeft afgerond, getrouwd is en een kind van tien heeft:
Goed, de zware dingen, nou ik bedoel afwassen doet zij meer, kleren
wassen en dat soort zaken, kleren ophangen dat doen we om en om, maar
ik hang meer op, zij wast meer. Erfzaken, zaken aangaande het erf, alles
wat dat dus aangaat dat doe ik. En binnenshuis, nou stofzuigen dat doe ik
ook, wc schoonmaken dat doet zij, daar hou ik persoonlijk niet van. Als
ik het zou moeten doen, zou ik het wel doen, maar omdat zij het doet dan
ben ik al lang blij dat ik het niet hoef te doen. Maar de meeste dingen doen
we dus gewoon samen. Er is niet een specifieke taakverdeling in het huis
van ‘jij doet dit en jij doet dat’. Het is gewoon van we doen de dingen. En
de dingen die ze dus graag doet, shutters en afwas, daar ontduik ik me
makkelijk van, maar de andere dingen dat doe ik gewoon. Als zij het niet
doet, dan doe ik het wel.
Interviewster: Boodschappen en dergelijke?
Laross: ‘Dat gaat ook vaak samen. Ik doe het ook vaak, omdat ik zelf ook
in de keuken, ik ben ook een kok, laat me dat zeggen. Ik kook vaak. We
doen het vaak samen, maar ik kook vaak. Ik hou van koken, omdat ik
moeders rechterhand was. Dus ik kan makkelijk naar de winkel stappen
en ik weet wat er niet is.
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Veel van de partners van mijn respondenten hebben een parttime- of fulltimebaan.
Hun kinderen leren om mee te helpen in het huishouden of ze verrichten raken
buitenshuis. Afhankelijk van de visie van de ouders en van hun omstandigheden
leren zowel jongens als meisjes alle taken of is er een verdeling waarbij jongens met
name de taken buitenshuis op zich nemen en meisjes vooral binnenshuis.
Een deel van de respondenten is en wil betrokken zijn bij zijn kinderen. Deze
mannen weten wanneer het goed gaat met hun kind en wanneer er problemen zijn.
Diverse respondenten helpen hun kinderen regelmatig met hun huiswerk en letten
erop dat daaraan voldoende tijd en aandacht worden besteed. Ze onderhouden contact
met de school van hun kinderen en bij ziekte met de dokter. Zij geven aan dat dit
meestal een taak van beide ouders is. Wanneer de vader niet in het huishouden woont,
is zijn betrokkenheid bij de opvoeding en zorg voor zijn kind(eren) mede afhankelijk
van de opstelling van de moeder. Zo zegt Harry (28 jaar):
Ik word betrokken maar meestal gaat de moeder, omdat meestal ben ik
onvoorbereid of ik zit aan het werk. Maar ik ben altijd welwillend om te
moeten gaan [...] Het hangt ook geheel van de moeder af. Zij is het eerste
aanspreekpunt. En als zij mij niet op de hoogte stelt dan kan ik mijn
planning ook niet maken voor de rest. Ik ben toch afhankelijk van die
moeder, omdat het kind nog niet op een zodanige leeftijd is dat ze
zelfstandig contact met me kan opnemen. Ben niet ontevreden, het kan
altijd beter. Het feit dat die moeder niet tijdig meldt dat er die ouderochtend
is.

Financiële en materiële verantwoordelijkheid
Volgens Safa (1995) zijn vrouwen in het Caraïbisch gebied maar ten dele afhankelijk
van een mannelijke kostwinner, omdat vrouwen een centrale bron van economische
en sociale support vormen. Mannen zijn vaak niet in staat om hun rol van kostwinner
te vervullen en nemen een marginale positie in. Safa, die onderzoek deed in Puerto
Rico, de Dominicaanse Republiek en Cuba, stelt dat onder de armen en de werkende
klasse in de zwarte en mulattenbevolkingsgroep vrouwen altijd hebben bijgedragen
aan de huishoudeconomie. Dit gebeurde door lonen die verdiend werden met werk
of door thuiswerk. Vanwege de lage lonen van hun partners en instabiele huwelijken
was dit een vereiste (Safa 1995: 57).
Lewis (1975: 395) merkt op dat de economische omstandigheden van invloed zijn
op stabiele man-vrouwverhoudingen. Uit onderzoek in Suriname (Schalkwijk 1994:
13; Kromhout 2000: 61) blijkt dat vanaf de jaren tachtig het aantal mensen dat onder
de armoedegrens leeft, is toegenomen.4 Er zit dus een tegenstrijdigheid in de
verwachting dat
4

Volgens de World Bank is ‘The most commonly used way to measure poverty [...] based on
incomes. A person is considered poor if his or her income level falls below some minimum
level necessary to meet basic needs. This minimum level is usually called the “poverty line”.
What is necessary to satisfy basic needs varies across time and societies. Therefore, poverty
lines vary in time and place, and each country uses lines which are appropriate to its level
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mannen kostwinner zijn en de economische omstandigheden die dit voor veel mannen
onmogelijk maken. De verwachting van het mannelijk kostwinnerschap legt een
zware druk op de man wanneer hij als enige verantwoordelijk is voor de inkomsten.
Ik laat hierover de eerder geciteerde Laross (42 jaar) aan het woord:
Ze is weer begonnen, fulltime, weer [...] Maar afgelopen jaren, twee jaren,
heb ik alleen gewerkt dus ik zat er alleen voor, ik stond er alleen voor. Ik
stond er alleen voor, het was niet makkelijk. Tot, ze is nu pas begonnen,
de dag van heden sta ik er alleen voor.
De praktijk is dat als beide partners in hetzelfde huis wonen zij beiden financieel
bijdragen. Sommige partners van mijn respondenten volgden een goede opleiding
en hebben een goede baan. Anderen verrichten bijvoorbeeld hand- of strijkwerk om
iets bij te verdienen. Diverse respondenten geven aan zich verantwoordelijk te voelen
voor voldoende eten voor hun kinderen.
Uit Terborgs (2002: 90) studie blijkt dat de biologische vader verwacht dat de
stiefvader verantwoordelijkheid voor zijn kinderen draagt omdat hij een relatie heeft
met hun moeder. Een mannelijke kostwinner hoort volgens deze opvatting de
verantwoordelijkheid te dragen voor alle inwonende kinderen, of hij nu wel of niet
de biologische vader is. Uit gesprekken met werknemers van de Voogdijraad blijkt
dat veel mannen niet langer geld verstrekken als ze weten dat de vrouw een nieuwe
partner heeft. Een aantal van mijn respondenten woont niet bij zijn kinderen maar
zegt maandelijks een bepaald bedrag te (hebben) (ge)geven voor benodigdheden
voor het kind. Soms wordt dit uit eigen beweging gedaan, in andere gevallen is door
de Voogdijraad een maandelijks bedrag bepaald dat van het loon wordt ingehouden.
Een enkeling geeft aan niets voor zijn kind bij te dragen. Een respondent heeft
jongvolwassen kinderen die bij hem in huis wonen en financieel bijdragen aan het
huishouden.

Communicatie tussen vaders en kinderen
Niet alle respondenten praten even gemakkelijk met hun kinderen, omdat ze het zelf
niet hebben geleerd. Vaak verloopt de communicatie dan in de vorm van een opdracht
‘doe dit, doe dat’. Sommigen leren nu te praten met hun kinderen. Dit leren zij van
hun vrouw of vanuit een kerk of de mannenorganisatie waarbij ze zijn aangesloten;
anderen lezen over een bepaalde problematiek vanuit de wens om met specifieke
problemen

of development, societal norms and values’ (Bron: http://BBC Home, geraadpleegd 9 maart
2009).
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die ze rond hun kinderen ervaren te kunnen omgaan. Zo zegt Harold (29 jaar):
M'n vader was heel streng [...] Op dat moment niet prettig en je ziet het
nut ervan niet in waarom hij soms zo streng moet zijn. Maar nu dat je zelf
kinderen hebt en de gevaren van de wereld ziet [lacht], dan begrijp je
waarom hij streng was. En ik had me altijd voorgenomen nou bepaalde
dingen doe ik niet. Maar als ik kijk naar dus hoe de wereld eigenlijk nu
trekt, aan de kinderen, de mogelijkheden die er zijn, dan begrijp ik dat hij
op zijn manier eigenlijk ons wilde beschermen tegen die gevaren. Ik denk
dat elke opvoeding invloed gaat hebben op de volgende generatie. Omdat
er dingen zijn die je zegt ‘luister dat wil ik liever niet hebben’ wanneer ik
mijn kinderen opvoed. Bijvoorbeeld als mijn vader je sloeg dan kende hij
geen rem [lacht], toch. Bijvoorbeeld dat soort dingen. De wijze van
corrigeren van kinderen. Van mezelf ben ik een beetje ook zo streng. Dat
merk ik nu dat ik kinderen heb. En dan begrijp ik aan de ene kant waarom
m'n vader zo deed, maar dan probeer ik mijzelf te zeggen ‘nou dat wil ik
niet’. Dus ik probeer nu veel te praten. Wat eigenlijk dus niet in m'n
geaardheid ligt omdat je het snel wilt afhandelen. Dus dat leer je om te
praten, te praten, te praten.
Er is voortdurend communicatie tussen de respondenten en hun kinderen. De
frequentie hangt mede af van hun aanwezigheid in hetzelfde huishouden als hun
kinderen. Sommige mannen praten meer met hun zonen, hun vrouw praat meer met
de dochters. Dit kan ook van het onderwerp afhangen. Een respondent geeft aan dat
zowel hij als zijn vrouw met de kinderen praat, maar dat zij het beter kan.

Contact met kinderen
Het contact tussen mannen en kinderen die niet bij elkaar wonen, varieert van geen
tot weinig tot regelmatig. Er zijn verschillende oorzaken voor weinig contact: de
kinderen wonen ver weg, de man neemt geen initiatieven tot contact, of de moeder
verhindert het contact met de kinderen. Harry (28 jaar) heeft via de rechtbank een
bezoekregeling bedongen om zijn kind te kunnen zien.
Ze was met een nieuwe relatie begonnen, mocht ik het kind niet zien. Die
vond dat ik uit had gelopen en ontrouw was geweest. Het was voor haar
reden om mij te straffen. Aan de andere kant was het dus de mensen die
de zorg voor een jaar of twee voor dat kind hadden, waarmee ik helemaal
oneens was. Ja dat was een verre nicht van d'r.
Onduidelijk is hoe vaak mannen hun recht zoeken ten aanzien van hun kinderen en
of hier mogelijk sprake is van een ontwikkeling bij mannen.
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Een andere oorzaak van geen contact met de kinderen is het vertrek van de moeder
naar het buitenland na beëindiging van de relatie. Wanneer dan ook het contact tussen
beide ouders niet goed is, bemoeilijkt dit het contact met de kinderen. Max is 49 jaar;
hij heeft de lagere school doorlopen en woont alleen. Hij en zijn vrouw woonden
negentien jaar in concubinaat en kregen drie kinderen. Nu ze uit elkaar zijn, verblijft
zij met de kinderen in het buitenland, waar haar familie woont:
Kijk, het is echt hard hoor. Dus als ik niet bel, dan hoor ik bijna niks van
die kinderen. Dus wanneer ik iets wil horen, dan maak ik contact met die
jongens [...] Soms, ja dat is zeven jaar geleden, soms fantasie, toch. Vraag
je ‘wat waren die jongens van me hier zo, hoe zou m'n leven eruitzien’,
zo ja [lacht] dus vandaar.
Interviewster: Had u dingen anders willen doen met betrekking tot uw
kinderen?
Max: ‘Ik wou m'n kinderen zelf laten opgroeien, door mij laten opgroeien.
Ik bedoel, altijd bij mij zijn [...] Maar ja, dat heb ik al lang, dat mís ik hè.
Ik bedoel, die jongens die zo bij me zijn [...] Kijk bijna kan ik zeggen, ik
heb echt geen contact met haar, hoor. Nee, alleen met die jongens heb ik
contact. Kijk, als ik een keertje dan mocht bellen en ze wou me echt niet
te woord staan, dan heeft het echt geen zin om ze lastig te vallen, want ik
zie het precies als lastigvallen, toch.
Andere respondenten hebben wel regelmatig contact, variërend van dagelijks tot een
aantal keren per maand. Er wordt met elkaar gebeld of ze zien de kinderen, ook omdat
ze niet ver van elkaar wonen. Een enkeling die niet bij zijn kinderen woont, geeft
aan dat het contact zoals het is goed is. De mannen die regelmatig contact en aandacht
voor hun kinderen hebben, zijn niet alleen op de hoogte van de schoolprestaties,
maar weten vaak ook meer over de interesses en liefhebberijen van hun kinderen.

Gevoelens en emoties van vaders over hun kinderen
De respondenten kunnen vaak moeilijk verwoorden wat hun kinderen voor hen
betekenen. Voor sommigen bestaat het contact voornamelijk uit het geld dat ze af
en toe sturen. Ook bij mannen die in hetzelfde huis wonen als hun kinderen kan het
contact toch vrij oppervlakkig zijn, omdat hij het geld binnenbrengt maar zich verder
niet met de opvoeding bemoeit. André (46 jaar) draagt niet meer alleen financieel
bij aan het onderhoud van zijn kinderen, maar investeert ook tijd in hen:
Ja, heel veel. Ja, dus heel veel, het heeft heel veel veranderd. Omdat, ja je
zegt van ... Daarvoor was ik ... Niet dat ik, niet dat het zo slecht ging met
de opvoeding. Dus er was wel een paar, de band die ik nú merk van ‘hé,
het kon zo zijn’, weet je [...] En dát heb ik gemist, weet
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je. Dus als ik dat eerder geweten had, had ik zoveel geïnvesteerd in die
tijd niet ze, weet je, zodat ze nu toch een betere basis hebben om verder
te gaan, weet je. Wat ik nu eraan doe is dat, het lukt niet altijd, maar wat
ik nu probeer te doen is toch wel, bijvoorbeeld in de vakanties, met het
gezin buiten de stad gaan [...] Wat we thuis doen als ik die gelegenheid
heb, om bezig te zijn met het schoolwerk ook [...] Informeren hoe het op
school was, interesse tonen in wat ze doen. Ja dat vooral, interesse tonen
in wat ze doen, activiteiten die ze ook buitenshuis doen, waarnaar hun
belangstelling uitgaat, wat willen ze doen aan sport, weet je en daarin
proberen te stimuleren. Dus dat.
Diverse respondenten geven aan wat het voor ze betekent als ze geen band met hun
kinderen zouden hebben. De respondenten gebruiken woorden als ‘het zou geen
gelukkig leven voor me zijn zonder relatie’, ‘verliest stuk van jezelf’, ‘erg’, ‘zou
pijnlijk zijn’.
Enkele mannen geven aan dat ze kinderen hebben omdat hun partner dat graag
wilde. Ze vinden dat als je aan kinderen begint, je daar dan verantwoordelijk voor
bent. Wanneer er geen eigen kinderen zijn, terwijl dat wel wordt gewenst, is dat
pijnlijk (cf. Brown et al. in Chevannes 2001: 225). Glenn is 38 jaar oud en heeft een
mbo-opleiding; hij is getrouwd en heeft twee pleegkinderen:
Dat is eigenlijk een worsteling. Pijn en ... moeilijk soms [lacht]. Heel
moeilijk soms, ja. Vroeg ik van ‘Heer, maar waarom?’ Ja. ‘Anderen die
zo makkelijk kinderen krijgen.’ En jij moet er echt voor werken en hosselen
en worstelen en strijden en, moeilijk soms [...] Bij mij is het ‘Heer, wat is
de bedoeling hiermee? Wat niet kan, kán niet.’ Ik zeg ‘wil de Heer je
kinderen geven, prijs Hem. Als Hij niet wil geven, prijs Hem ook’ [lacht].
‘Prijs Hem ook.’
Niet alle respondenten zijn specifiek gevraagd naar de band met hun kinderen.
Sommigen bleven in hun antwoord steken bij materiële zaken. Voor de meerderheid
ligt dit anders. Uit de gesprekken blijkt dat een aantal respondenten een veel dieper
gevoelsleven rond zijn kinderen heeft dan in het algemeen wordt aangenomen.

Conclusie
Het stereotiepe beeld in de literatuur over de Creoolse man is dat van iemand die
niet goed zorgt voor vrouw en kinderen, een marginale positie inneemt in het gezin
of helemaal niet aanwezig is, en ontrouw is aan zijn partner. Uit recentere studies
komt een genuanceerder beeld naar voren. In Suriname was nog geen onderzoek
gedaan naar vaderschap vanuit het perspectief van de Creoolse man.
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Uit mijn onderzoek blijkt dat de rol van mannen rond de socialisatie van hun kinderen
zich niet beperkt tot zorg dragen voor de financiën en disciplineren. Zij besteden ook
tijd en aandacht aan hun kinderen. Dit kan per kind verschillen, wat te maken heeft
met de vraag of het in hetzelfde huishouden woont als de vader, of het wel of niet
dichtbij woont, of de moeder medewerking verleent, of de vader bereid is om bij te
dragen, en hoe zijn financiële mogelijkheden zijn. De respondenten uit mijn onderzoek
proberen waarden uit hun eigen jeugd mee te geven aan hun kinderen door ze op hun
gedrag aan te spreken, ze uitleg te geven of te straffen. Straf bestaat niet alleen uit
fysiek straffen. Alternatieve straffen worden vaker gegeven en blijken effectief te
zijn. De respondenten hechten belang aan de toekomst van hun kinderen. School en
huiswerk zijn dan ook serieuze zaken waaraan diverse respondenten actief aandacht
besteden.
De respondenten bemoeien zich met de vrienden- en partnerkeuze van hun kinderen.
Een aantal van hen heeft duidelijk voor ogen welke relaties hun kinderen mogen
aanknopen. Ze proberen aan hun dochters over te brengen hoe een jongen met een
meisje hoort om te gaan. Ze spreken met hun kinderen niet zozeer over relaties en
seksualiteit, maar wel over het gevaar van seksueel misbruik en leren hen waarop
zij alert moeten zijn.
Meerdere respondenten hebben een aandeel in zowel de directe als de indirecte
zorg voor hun kinderen. Ze dragen financieel en materieel bij aan het huishouden,
hoewel in diverse gezinnen ook de vrouw haar steentje bijdraagt aan het inkomen.
De economische omstandigheden maken het vaak moeilijk om als eenverdiener
vrouw en kinderen te onderhouden. Mogelijk is er een verband tussen de
sociaaleconomische status en de rol van de vader in de opvoeding van de kinderen.
Er zijn respondenten die door de Voogdijdienst verplicht zijn (geweest) maandelijks
een vast bedrag te geven voor de zorg van hun kinderen. Sommige respondenten
geven niets. De mate van contact en de vader-kindrelatie worden beïnvloed door het
wel of niet in hetzelfde huishouden wonen, de ruimte die de moeder geeft aan het
contact en de inzet van de vader. Verschillende respondenten geven aan dat hun
kinderen belangrijk voor ze zijn. Als een respondent een aandeel heeft in de opvoeding
van zijn kinderen verrijkt het zijn contact met hen.
Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat het dominante beeld van de
marginaal aanwezige of afwezige Creoolse vader zeker voorkomt, maar tevens blijkt
dit een eenzijdig beeld te zijn. Dit onderzoek laat zien dat er mannen zijn die zich
actief bezighouden met de zorg voor en opvoeding van hun kinderen en dat zij een
sterke band met hen hebben.
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Diana D. van Bergen & Sawitri Saharso
Suïcidaal gedrag van jonge Hindostaans-Surinaamse vrouwen in
Nederland
Eind jaren negentig kwam uit een studie naar voren dat in Den Haag jonge vrouwen
en meisjes van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst, van tussen de 15 en
24 jaar, tweemaal zo vaak zelfmoordpogingen ondernemen als (autochtone)
Nederlandse meisjes (Schudel et al. 1998).1 Aangezien Hindostanen een meerderheid
vormen van de Surinaamse populatie in Den Haag werd vermoed dat deze
zorgwekkende cijfers met name Hindostaans-Surinaamse jonge vrouwen betroffen,
hetgeen later bleek te kloppen (Janssen & Buster 2008). Recent onderzoek wijst uit
dat het aantal suïcidepogingen onder Marokkaanse jonge vrouwen inmiddels is
gedaald tot het niveau van Nederlandse jonge vrouwen (Burger et al. 2005). Dat
geldt niet voor Hindostaans-Surinaamse vrouwen. Een recente landelijke inventarisatie
geeft aan dat Hindostaans-Surinaamse jonge vrouwen in de leeftijd van 15-35 jaar
vaker zelfmoord plegen dan Nederlandse vrouwen (Garssen & Van der Meulen
2008). Tevens blijken Hindostaanse en Creools-Surinaamse mannen tussen de 35 en
45 jaar vaker door zelfmoord te overlijden dan Nederlandse mannen (Garssen et al.
2007).
Zelfmoord kan worden beschouwd als een indicator voor het welbevinden van
een bevolkingsgroep. Sommige groepen zijn kwetsbaarder voor suïcide dan andere.
Emile Durkheim, wiens sociologische studie naar suïcide nog steeds als baanbrekend
geldt, stelt dat zelfmoord wortelt in de structuur van de maatschappij en dat het
zelfmoordcijfer veelzeggend is over de aard van de sociale werkelijkheid in een
bepaalde samenleving. De belangrijkste verklaring voor zelfmoord vond Durkheim
in de mate waarin een samenleving individuen inperkt en verbindt. Zowel te veel als
te weinig verbondenheid (sociale integratie) en gebondenheid (regulatie) tussen
mensen maakt kwetsbaar voor suïcide. Bij verbondenheid gaat het om de vraag in
welke mate mensen zich verbonden voelen met

1

Met dank aan Femke Brandt, die betrokken was bij de analyse en controle van het
interview-materiaal. De meeste respondenten werden via hun behandelaren bereid gevonden
om geïnterviewd te worden. Veel dank voor de inzet van zowel de respondenten als de
behandelaren, die werkzaam zijn bij AMC de Meren, GGZinGeest en Mentrum (Amsterdam).
De Jutters, Maatschappelijk Werk Elandstraat, Gezondheidscentrum Rubenshoek (Nieuwe
Sporen) en Huisartsen Vaillantplein (Den Haag), alsmede de OBA Praktijk (Arnhem).
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(anderen in) de samenleving. Bij gebondenheid gaat het om de vraag hoe vrij mensen
zijn in het bepalen van de doelen in hun levensloop: in welke mate zijn zij gebonden
aan voorgeschreven sociale regels en normen en weten zij wat haalbare en passende
levensdoelen zijn? Samen bepalen deze factoren de structuur van de samenleving,
die op haar beurt het aantal suïcides beïnvloedt (Durkheim 1952).
Bovenstaande gegevens over suïcidaal gedrag en etnische afkomst vormden
aanleiding om dit verschijnsel te onderzoeken. Uit de genoemde studies kan worden
afgeleid dat jonge Hindostaans-Surinaamse vrouwen in Nederland zich vaker
ongelukkig voelen over hun leven dan (autochtone) Nederlandse jonge vrouwen. In
deze bijdrage zullen we aan de hand van epidemiologie vaststellen of er meer bewijs
bestaat waaruit blijkt dat jonge vrouwen in deze migrantengroepen vaker overgaan
tot suïcidaal gedrag. Daarnaast zullen we ingaan op de relatie tussen suïcidaal gedrag
(zonder dodelijke afloop) en etnische afkomst. We concentreren ons daarbij vooral
op Hindostaans-Surinaamse vrouwen. Bij de duiding van de resultaten zullen we
tevens een vergelijking maken met het suïcidale gedrag van Turkse, Marokkaanse
en (autochtone) Nederlandse vrouwen, en met dat van Indiase jonge vrouwen in het
Verenigd Koninkrijk.
In deze bijdrage hanteren wij de definitie van niet-dodelijk suïcidaal gedrag zoals
opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie:
Een handeling die geen gewoonte is, geen dodelijke afloop heeft gekend,
en die een individu heeft ondernomen met de verwachting of het risico
dat hij/zij dood zou gaan of schade zou toebrengen aan zijn/haar eigen
lichaam. De handeling is uitgevoerd met als doel om een gewenste
verandering te kunnen bewerkstelligen (De Leo et al. 2006: 14).
De gewenste verandering kan een doodswens omvatten, maar dit hoeft niet altijd het
geval te zijn of centraal te staan. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om vreselijke
gedachten een halt willen toeroepen, rust willen vinden, zichzelf willen straffen of
duidelijk maken aan anderen hoeveel pijn men lijdt. Mensen die een zelfmoordpoging
ondernemen, ervaren vaak meerdere van dergelijke emoties gelijktijdig.
Veelvoorkomende methoden van niet-dodelijk suïcidaal gedrag onder
Hindostaans-Surinaamse vrouwen zijn het innemen van een overdosis pillen of andere
chemische producten (zoals azijnzuur), of het snijden in het eigen lichaam. In dit
artikel wordt om praktische redenen ‘niet-dodelijk suïcidaal gedrag’ ingekort tot
‘suïcidaal gedrag’ en wordt voor de afwisseling ook wel de term ‘zelfmoordpoging’
gebruikt.

Onderzoeksopzet
Voor een antwoord op onze onderzoeksvragen hebben we een combinatie van
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksstrategieën toegepast. Aan
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de hand van een dataset met enquêtegegevens van de GGD in Rotterdam is
geïnventariseerd hoe vaak suïcidaal gedrag voorkomt onder meisjes in de diverse
bevolkingsgroepen. Het betrof een representatieve steekproef van vmbo-, havo- en
vwo-scholieren in de leeftijd van veertien tot zestien jaar van de tweede
migrantengeneratie, alsmede (autochtone) Nederlandse meisjes. Het ging om ruim
4500 respondenten, onder wie 266 Hindostaans-Surinaamse meisjes. Aan hen is
onder meer gevraagd of ze ‘ooit daadwerkelijk een poging hebben ondernomen om
er een einde aan te maken, uit het leven te stappen’. Aan de hand van dezelfde data
is met behulp van statistische bewerking bekeken of westerse risicofactoren ten
aanzien van sociaaleconomische aspecten alsook de gezinscontext een rol spelen bij
de zelfmoordpogingen. Bovendien is achterhaald in hoeverre deze risicofactoren
etnische verschillen in suïcidaliteit kunnen verklaren.
Aansluitend zijn kwalitatieve onderzoeksstrategieën toegepast om inzicht te krijgen
in de culturele factoren voor suïcidaal gedrag en de betekenisgeving rond een
zelfmoordpoging te achterhalen. Hiertoe werden de medische dossiers bestudeerd
van 24 Hindostaans-Surinaamse vrouwen in de leeftijd van 17 tot en met 38 jaar, die
gezien waren voor een consult of een behandelingstraject bij hulpverleners
(maatschappelijk werkers, psychiaters of psychologen) in Amsterdam. In circa 90
procent van deze gevallen waren de vrouwen tussen de 15 en 27 jaar oud op het
moment van hun zelfmoordpoging. Deze dossiers hebben we op basis van strikte
vertrouwelijkheid mogen inzien. De dossiers werden aanvankelijk geanalyseerd aan
de hand van westerse risicofactoren voor suïcidaal gedrag. Tijdens de analyse werd
een patroon van autonomieproblematiek herkend en zijn de bevindingen getoetst aan
de hand van dit thema.
Daarnaast is nagegaan hoe Hindostaans-Surinaamse vrouwen die een suïcidepoging
ondernamen hun levensloop duiden. Hiertoe zijn biografische interviews afgenomen.
Een andere belangrijke overweging voor deze methode was de constatering dat de
aanwezigheid van risicofactoren niet altijd leidt tot een zelfmoordpoging. Dit gegeven
benadrukt het belang van de wisselwerking tussen externe gebeurtenissen en de
persoonlijke gevoelens die in reactie daarop ontstaan in relatie tot suïcidaal gedrag.
Daartoe zijn interviews gehouden met dertien Hindostaans-Surinaamse vrouwen van
23 tot 37 jaar, wier zelfmoordpoging plaatsvond tussen hun tiende en 27ste levensjaar.
De gesprekken duurden één tot tweeënhalf uur en vonden plaats bij de deelnemers
thuis of een enkele keer in de instelling waar zij in behandeling waren. De levensloop
van deze jonge vrouwen is vergeleken binnen en tussen de etnische
minderheidsgroepen (Marokkaanse en Turkse groep) alsook met die van (autochtone)
Nederlandse jonge vrouwen om te bekijken in hoeverre etniciteit, cultuur, sekse en
migratie een rol spelen.
Met acht geïnterviewden werd via hun hulpverleners in de geestelijke
gezondheidszorg contact opgenomen. Eén respondent werd via haar huisarts bereid
gevonden, twee vrouwen reageerden op een oproep
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respectievelijk geplaatst in een tijdschrift en op het internet (Opzij en Indianfeelings).
Twee deelneemsters werden tot slot bereikt via het netwerk van de onderzoekster.
Negen vrouwen kwamen uit Amsterdam, drie uit Den Haag en één uit Almere. Zowel
in de dossiers als in de interviews ging het voornamelijk om vrouwen met een
hindoeïstische achtergrond, enkele waren islamitisch. De procedure van selecteren
en interviewen werd voorafgaand aan het veldwerk goedgekeurd door de
Medisch-Ethische Toetsingscommissie.
De interviews waren semigestructureerd en gingen onder meer in op de
onderwerpen familiemigratie, jeugd, opvoeding, misbruik, suïcidaal gedrag en
toekomstperspectieven. De interviews werden geanalyseerd door twee onderzoekers
aan de hand van de combinatie van omstandigheden en perspectieven van de
respondenten. De transcripties werden gecodeerd volgens bovenstaande onderwerpen
alsmede via aanvullende thema's die aan bod kwamen. Vervolgens werden deze
codes ingedeeld bij overkoepelende meta-narratieven2 die voornamelijk door het
integraal herlezen van de interviews herkend werden. Een derde onderzoeker, die
niet betrokken was bij de codering, controleerde de indeling en kwam in 90 procent
van de gevallen tot een vergelijkbare categorisering. We concentreren ons hier op
de twee belangrijkste meta-narratieven die bij de Hindostaans-Surinaamse groep aan
bod kwamen: autonomie en verbondenheid.

Frequentie en risicofactoren
De enquêtegegevens bevestigen de kwetsbaarheid voor suïcidepogingen van
Hindostaans-Surinaamse meisjes in Rotterdam in de leeftijd van veertien tot en met
zestien jaar. Van hen gaf 19,2 procent aan ooit een suïcidepoging te hebben
ondernomen - het hoogste percentage van alle etniciteiten. Bij de (autochtone)
Nederlandse meisjes ging het om 8,8 procent, bij de Turkse meisjes om 14,2 procent
en bij de Marokkaanse meisjes om 6,2 procent. Vervolgens zijn de kenmerken
bestudeerd die in westerse adolescentenpopulaties de kwetsbaarheid kunnen verhogen
voor suïcidaal gedrag. Ten eerste ging het daarbij om demografische factoren,
waaronder de sociaaleconomische status van het gezin en het opleidingsniveau van
het meisje. Stressvolle levensgebeurtenissen, zoals fysiek en seksueel misbruik of
een scheiding van de ouders, kunnen ook de neiging tot suïcidaliteit vergroten.
Psychische en verslavingsproblemen bij de ouders of een chronische en lichamelijke
aandoening verhogen eveneens het risico op een zelfmoordpoging. Tot slot zijn er
in de ouder-kindrelatie factoren die een risico vormen, zoals het niet kunnen praten
met de ouders over problemen en het ervaren van een conflictueuze thuissituatie.
Een aantal van deze factoren blijkt relevant voor het suïcidale gedrag van
Hindostaans-Surinaamse meisjes. Een ervaring van seksueel misbruik

2

Aan de hand van interviews inzicht krijgen in verklarende factoren.
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vergroot de kans op een zelfmoordpoging aanzienlijk. Dit geldt overigens ook voor
(autochtone) Nederlandse meisjes. Een ouder met psychische problemen of een
alcohol/drugsprobleem blijkt eveneens van belang voor Hindostaans-Surinaamse
meisjes, alsmede voor Turkse meisjes. Het was een bijzondere bevinding dat een
lage sociaaleconomische status van het gezin wel voor het suïcidale gedrag van
Turkse meisjes van belang bleek maar niet voor de Hindostaans-Surinaamse. Tot
slot bestond er een bijna significant effect voor opleidingsniveau, dat wil zeggen:
hoe hoger de opleiding van een Surinaams-Hindostaans meisje, des te kleiner de
kans op een zelfmoordpoging. Dit verband bestaat overigens in alle etnische groepen.
Opvallend was dat fysiek misbruik weliswaar relatief veel gerapporteerd werd
door Hindostaans-Surinaamse meisjes, maar geen direct verband toont met een
zelfmoordpoging, zoals dat wel het geval is voor de Turkse en (autochtone)
Nederlandse meisjes. Voor deze laatste twee groepen geldt verder dat hun
kwetsbaarheid voor suïcidaal gedrag toeneemt wanneer zij niet kunnen praten over
hun problemen met de ouders.
Hoewel de aanwezigheid van deze risicofactoren van belang is om te achterhalen
welke Hindostaans-Surinaamse meisjes nu precies kwetsbaar zijn voor suïcidaal
gedrag, bleek uit de analyse dat deze aspecten gezamenlijk nog geen afdoende
verklaring bieden voor de etnische verschillen in het voorkomen van suïcidaal gedrag.
Deze bevinding deed vermoeden dat cultuurspecifieke risicofactoren een rol spelen.
Om deze suggestie nader te onderzoeken, zijn kwalitatieve onderzoeksstrategieën
aangewend.

Autonomie, culturele normen en (zelf)beelden
Uit de medische dossiers en de interviews blijkt hoe sociaal-culturele aspecten die
samenhangen met sekserollen van invloed zijn op suïcidaal gedrag van veel
Hindostaans-Surinaamse vrouwen in dit onderzoek. Hun zeggenschap over
strategische levenskeuzen (Kabeer 2001) werd ingeperkt; dit betrof belangrijke
levenskeuzen over huwelijk, relatievorming, school, werk en bewegingsvrijheid.
Soms werden de keuzen over dit soort onderwerpen al op zeer jonge leeftijd door de
ouders ontzegd of verplicht, waardoor jonge vrouwen geen autonomievaardigheden
ontplooiden om iets voor hun eigen ontwikkeling en leven te verlangen of hieraan
uiting te geven. Fysiek misbruik en bedreiging werden niet zelden ingezet door
(schoon)ouders en familie om strategische levenskeuzen af te dwingen of te ontzeggen.
Deze inperking van autonomie werd gerechtvaardigd door de aanwezigheid van
culturele normen waarin vrouwen zich behoren te schikken en hun eigen wensen op
te offeren voor de eisen en belangen van hun (schoon)familie en echtgenoot.
Dergelijke normatieve beelden werden deels verinnerlijkt door de vrouwen in het
onderzoek, wat resulteerde in het naleven van de rol van ‘de verdraagzame echtgenote’
en het vermijden van het stigma van ‘het meisje dat op het verkeerde pad raakt’. De
vrou-
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wen die deelnamen, gaven aan dat zij deze sociale rol bleven vervullen, hoewel zij
innerlijk grote moeite hadden met deze zelfopoffering. Deze situatie had een negatieve
invloed op hun zelfbeeld en belemmerde hun welbevinden en zelfontplooiing.
Een dergelijke worsteling in het emancipatieproces van Hindostaans-Surinaamse
vrouwen werd eerder gesignaleerd door Gooswit (1993) en Eldering (1996). Het
frustreert Hindostaans-Surinaamse vrouwen dat zij zich altijd moeten conformeren
aan de eisen van hun (schoon)ouder(s) en ze hebben het gevoel geen individu te
mogen zijn, met eigen gevoelens en een persoonlijke mening. Het volgende
interviewfragment, afkomstig uit een gesprek met de 24-jarige Sunita, maakt duidelijk
hoe zij werd opgevoed door haar moeder, hetgeen leidde tot diverse
zelfmoordpogingen:
En als ik iets zei zegt ze ja ik heb te grote mond of als ze ergens mee zat
dan reageerde ze dat op mij af. En nog steeds is ze bezitterig. Nu slaat ze
me niet meer, tot drie jaar geleden [...] Vroeger, ik mocht niks, zat ik op
school, van school ging ik naar huis, was ik vijf minuten te laat sloeg ze
[mijn moeder] me ook thuis. Met huishoudelijke dingen moest ik alles
doen. Toen ik veertien was, werd mijn broertje geboren en eh ze had geen
oppas dus toen ik van school kwam moest ik op hem letten, ik moest koken,
alles moest ik doen [...] Ehm, een keer uit, of naar de film of eh met
vriendinnen op stap, dat mocht ik niet. En mijn broers, hun mochten wel.
Ik mocht alleen thuis blijven dus dat verschil zag je dan wel als meisje
dus dan vond ik het niet leuk [...] Op een gegeven moment ging mijn
moeder scheiden. Toen ben ik gaan werken fulltime [respondent was toen
16]. Zo ging de helft van mijn salaris, gaf ik aan mijn moeder, dat heb ik
gedaan totdat ze weer getrouwd was. Zelfs totdat ik getrouwd was [...] En
het was gewoon te veel geworden [...] Gewoon van alles, ik bedoel, ik was
eh, ik ben nog zo jong, ik heb zoveel meegemaakt, zoveel klappen,
uitschelden, is gewoon te veel [...] Dus ik wou gewoon van negen hoog
naar beneden springen, en toen kwam m'n stiefvader en die hield me tegen
van je bent nog jong, je hebt je hele leven voor je [...]
Interviewster: En hoe kijk je nu terug op dat moment dat jij wilde springen?
Eh, ... ja soms denk ik van eh was het maar gelukt, dan was ik er nu niet
meer ... Dat ik niet zoveel had moeten meemaken en dat ik nog steeds dat
voel, dan was het toen al afgelopen.
Interviewster: En als je naar de toekomst kijkt, wat zou je dan het liefste
willen?
Dat ik me gelukkiger voel, dat ik voor mezelf kan opkomen, dat kan ik
niet. [huilt] Dat ik er voor mijn kind kan zijn, dat ik hem een goeie
toekomst kan geven. Dat ik sterk ben, [huilt], want dat ben ik niet.
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Zoals uit bovenstaand fragment blijkt, schuilde achter de zelfmoordpogingen van
deze vrouw een groot verdriet over de weinige ruimte die bestond voor het ontplooien
van haar eigen leven. Dit gold ook voor veel Turkse en Marokkaanse vrouwen, maar
niet zozeer voor (autochtone) Nederlandse vrouwen. Een zelfmoordpoging
symboliseerde vervolgens de gevoelens van onmacht van het meisje. Veel deelnemers
beschreven hoe deze onmacht een dieptepunt bereikte tijdens een ruzie met ouders,
de partner of schoonouders.
Opvallend vaak werd in de dossiers als directe aanleiding voor de zelfmoordpoging
genoemd dat het een Hindostaans-Surinaame jonge vrouw niet was toegestaan een
relatie of huwelijk aan te gaan met iemand van een andere etnische afkomst of met
een andere religie. De aanloop naar suïcidaal gedrag bestond bij deze vrouwen uit
een escalatie van ruzies over een voorgenomen (huwelijks)partner die niet kon rekenen
op de goedkeuring van de ouders.
De interviews bevestigden de enquêteresultaten, waaruit was gebleken dat seksueel
misbruik een belangrijk thema was in de ontwikkeling van suïcidale gedachten. Door
seksueel misbruik was er sprake van veel schaamte en het gevoel niets meer waard
te zijn in de ogen van de familie en vooral ook van de Hindostaans-Surinaamse
gemeenschap. Vrouwelijke gezinsleden en hun publieke gedrag worden nauwlettend
in de gaten gehouden; de overtreding van seksuele en sociale codes kan worden
bestraft met (dreiging van) uitstoting uit de familie en uit de gemeenschap (Gooswit
1993). Dit laatste blijkt uit onderstaand fragment van een gesprek met de 26-jarige
Amrita, die een zelfmoordpoging deed na een verkrachting toen zij negentien was:
Wat ik me kan herinneren is dat ik nog even buiten bewustzijn ben geraakt,
door de klap die ik kreeg. En toen ik wakker werd zag ik nog twee mannen,
het waren in totaal drie, ik was nog maagd en ja, ... ze hebben zeg maar
eh hun ding gedaan en zijn gewoon weggegaan en ik ben daar aan mijn
lot over gelaten [...]... eh, ja, het is echt een taboe [...] Dus iedereen maakt
je uit voor het zwarte schaap, ‘je hebt er zelf voor gezorgd en het kwam
door de manier waarop ik me kleedde en dat soort dingen’.
Interviewster: En hoe is het daarna verdergegaan met jou?
(zucht) Daarna kwam mijn eerste zelfmoordpoging ... Gewoon niet kunnen
leven met het feit dat mensen in mijn familie gewoon continu dingen
zeiden, weet je wel, [...] dat mensen je gewoon echt vol afschuw aankeken
weet je, dat ze gewoon niet naast je wilden zitten of [huilt] weet je wel,
alsof je vies was of een ziekte had of, ... ‘Hoer en slet en, ... je bent
helemaal niet verkracht’ [...] En toen werd er gezegd weet je, stop het maar
in een pot weet je, want als iemand er ooit achter komt, een jongen of zo,
van Hindostaanse afkomst,
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gaat ie niet meer met je willen zijn [...] En toen, en het gebeurde echt héél
vaak, echt heel vaak, toen kon ik er gewoon niet meer tegen en gewoon
niet zien wat het betekent voor mijn ouders weet je wel, ... En toen dacht
ik, weet je als ik gewoon stop met bestaan, stopt de rest ook wel vanzelf.
En dat is gewoon de eerste keer geweest dat ik dacht ik maak gewoon een
eind aan mijn leven, is het gewoon klaar, het is de eerste keer dat ik het
dacht en dat ik het ook had gedaan ... [...] [respondent vertelt over het
innemen van al haar slaapmedicatie]
Interviewster: En toen, hoe ging het toen verder?
Om de pijn te verzachten [...] wilden mijn ouders dat ik iemand, iemand
gewoon eh ontmoette dan wordt het wel wat weet je en eh nou, die hebben
ze toen gezocht en het klikte allemaal en eh, toen vroeg die me een keer
ben je maagd? Zei ik nee. Want je kan wel liegen, maar dan komt ie er
vanzelf wel achter weet je. Heb ik het meteen verteld. Toen vond hij me
vies want er was al iemand geweest en, wil die weten of er nog meer zijn
geweest en toen is die korte relatie op de klippen gelopen.

Gebrek aan verbondenheid en geborgenheid in het gezin
De keerzijde van autonomie, namelijk de afwezigheid van verbondenheid en
geborgenheid, bleek een ander kernthema in de levensverhalen van veel
Hindostaans-Surinaamse vrouwen. Zij gaven aan hoe hun ouders in de opvoeding
geen betrokkenheid toonden bij hun gevoelens, ervaringen en welbevinden, terwijl
sommige ouders hun dochters ook beperkingen oplegden. Dit wakkerde bij deze
jonge vrouwen het gevoel aan dat er niet naar hen geluisterd werd, dat zij niet
begrepen werden en geen bestaansrecht hadden, wat hun gevoel van waardeloosheid
nog versterkte. Dit is overeenkomstig de conclusies van Salverda (2004), die in haar
studie naar het lage psychische welbevinden van Hindostaans-Surinaamse meisjes
de slechte band en communicatieproblemen met de ouders als belangrijke thema's
benoemde.
In het volgende fragment vertelt Chaya (25 jaar) over de impact van een dergelijke
thuissituatie op het ondernemen van een zelfmoordpoging op veertienjarige leeftijd:
Mijn moeder die beschuldigde de familie van mijn vader ervan dat zij
zwarte magie hadden gedaan waardoor ik zo ziek werd, en dat heeft heel
erg gespeeld, hè en jarenlange stress [...] Ehm, 's avonds zat ie [vader]
altijd maar te drinken, hij was heel stil, ehm, beetje geïrriteerd soms, maar
je kon wel merken dat ie behoorlijk in zijn eigen wereldje zat [...] Eh, ...
ja ups en downs. Vaak verwijten van eh, over familie over en weer. Ehm,
... ja, ... ja. Ja best veel ruzie, ook met mij en mijn broers, mijn broers en
m'n ouders [...] Ehm, nou op mijn veertiende ging ik naar de mavo en ja
begon ik eigenlijk, had ik helemaal geen
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zin meer in school, werd ik heel onzeker, ik werd thuis ook helemaal gek
van al die verhalen, ehm, ja het was eigenlijk een schreeuw om aandacht
dat ik gewoon, ik dacht al heel lang eraan hoor, het was niet impulsief.
Ehm, dus op een dag heb ik gewoon pillen geslikt [...]
Interviewster: En weet je nog waar je het meest ongelukkig over was?
Ehm [...], ik was overal ongelukkig over, ik denk dat ik ook ehm vanuit
mijn jeugd, dat ik me altijd minderwaardig voelde, ik werd weer onzeker,
thuis liep het niet lekker. Ehm, ... ja. Ik denk dat het van alles was. Ik
voelde me gewoon niet alsof ik ergens vooruitging in mijn leven [...] Ik
kreeg een eh, een soort van relatie met een jongen en daar had ik dan eh
heel vroeg al seks mee en daar schaamde ik me ook heel erg voor, ik wist
niet wat ik daarmee aan moest en eh, voelde me gewoon eh ja, heel erg,
alsof ik heel erg schandelijk bezig was ook.
Interviewster: En je zei van achteraf denk ik dat het eigenlijk meer een
schreeuw om aandacht was. Wat voor aandacht?
Verandering, liefde, ik wist wel dat ze van me hielden, maar ik wilde
gewoon dat gezinnetje dat je op tv zag weet je, ik wilde gewoon eh,
gelukkig zijn. Ja een gelukkig gezin, dat eigenlijk.
Interviewster: En wat is voor jou een gelukkig gezin?
Ehm, nou dat je met je ouders over alles kan praten, dat je met je broers
en met je ouders, dat je gewoon vrienden bent met ze en dat ze je
respecteren in wat je wilt en wat je doet. En eh,... ja. Dat was het en ja
minder prestatiedruk, want ja ik eh, scheet in mijn broek als ik met een
slecht rapport thuiskwam.
Het gebrek aan verbondenheid in de gezinnen van de jonge vrouwen in het onderzoek
zoals bij Chaya, terwijl er tegelijkertijd allerlei eisen aan ze worden gesteld (zoals
goede schoolprestaties), is vooral opvallend omdat Hindostaans-Surinaamse gezinnen
eerder vooral werden getypeerd als eenheden met sterke onderlinge banden (Choenni
& Adhin 2003: 64).
Ook veel (autochtone) Nederlandse geïnterviewde vrouwen noemden een gebrek
aan warmte in de aanloop tot een zelfmoordpoging; bij de Marokkaanse en Turkse
respondenten was dit nauwelijks aan de orde. Hoewel dus ook veel (autochtone)
Nederlandse deelnemers thuis een gebrek aan interesse ervoeren, was hun
familiestructuur zelden zo hiërarchisch. Bij een groot deel van de participerende
Hindostaans-Surinaamse meisjes werd vroeger een autoritaire opvoedingsstijl
gehanteerd waarbij ook fysiek geweld voorkwam. Een dergelijke opvoeding maakte
het nog moeilijker om met het gebrek aan zorg en hechte familiebanden om te gaan.
Psychologisch onderzoek wijst uit dat in het bijzonder de combinatie van een tekort
aan emotionele aandacht in de familiesfeer en excessieve bescherming (ook wel
affectionless control genoemd) een risico op suïcidaal gedrag met zich meebrengt.
Adolescenten die hun ouderlijke binding als zodanig omschreven, lopen tweevoudig
het relatieve risico
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op het ontwikkelen van suïcidale gedachten en tonen een drievoudige verhoging van
het risico op suïcidaal gedrag (Martin & Waite 1994).

Een vergelijking met Indiase jonge vrouwen in het verenigd koninkrijk
Disproportionele aantallen suïcidepogingen en suïcide zijn niet specifiek voor
Hindostaans-Surinaamse vrouwen in Nederland, maar werden ook aangetoond voor
vrouwen met een Indiase achtergrond in uiteenlopende delen van de wereld, zoals
Zuid-Afrika, Trinidad, Guyana, Singapore en het Verenigd Koninkrijk, evenals in
bepaalde regio's in Suriname (het district Nickerie) en in India zelf (Hsiao-Rei Hicks
& Bhugra 2003; Graafsma et al. 2006; Patel & Gaw 1996; Aaron et al. 2004).
Het onderzoek naar suïcidaal gedrag in het Verenigd Koninkrijk door Bhugra &
Desai (2002) was onder meer gericht op een vergelijking van de culturele oriëntatie
van de meisjes die een zelfmoordpoging deden in vergelijking met een controlegroep
en hun ouders. Uit deze studie blijkt geen verschil tussen de culturele oriëntatie van
Indiase meisjes die een zelfmoordpoging hadden gedaan en die van de controlegroep.
Wel waren de eersten sterker gemoderniseerd qua opvattingen over gemengde
huwelijken, werk en aspiraties in het leven dan de controlegroep.
Deze bevindingen zijn in lijn met de uitkomsten van dit onderzoek in Nederland,
die op een autonomieproblematiek duiden. Er lijken dus internationale
overeenkomsten te bestaan in het suïcidale gedrag van migrantenvrouwen met een
Hindostaanse achtergrond die wijzen op problematische transities van een traditionele
cultuur naar modernisering en meer keuzevrijheid voor vrouwen, die op
intergenerationeel vlak plaatsvinden. Uit een studie van Mungra (1990) blijkt dat er
Hindostaans-Surinaamse gezinnen bestaan waarin men de opvoedingsstijl kan typeren
als autoritair met traditionele patriarchale verhoudingen, maar dat er eveneens veel
gezinnen zijn waar het onderhandelingshuishouden zijn intrede heeft gedaan. De
zelfmoordpogingen waarbij de autonomieproblematiek centraal staat, lijken zich
vooral af te spelen in de traditionele gezinnen.
Een andere invalshoek van het Britse onderzoek is die van psychiatrische oorzaken,
zoals depressie, voor suïcidaal gedrag. Depressie is in de westerse populatie van
grote invloed op het doen van een zelfmoordpoging. Uit een onderzoek van Bhugra
et al. (1999) in het Verenigd Koninkrijk komt naar voren dat psychiatrische
ziektebeelden als depressie vaker aanwezig waren bij Britse autochtone vrouwen die
een poging tot suïcide hadden ondernomen dan bij Indiase migrantenvrouwen. Dit
komt overeen met hetgeen in dit onderzoek in de medische dossiers werd aangetroffen.
Depressie werd iets minder vaak genoemd door de Hindostaans-Surinaamse vrouwen
dan door (autochtone) Nederlandse vrouwen. Deze bevinding ondersteunt eveneens
het idee dat sociaal-culturele verklaringen rond autonomie belangrijker zijn voor
zelfmoordpogingen door
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Hindostaans-Surinaamse vrouwen dan psychiatrische ziektebeelden zoals depressie.
Bovendien zijn de vrouwen uit de medische dossiers gezien door behandelaren in
de geestelijke gezondheidszorg die getraind zijn in de psychologische traditie.
Daardoor zijn bij Hindostaans-Surinaamse vrouwen die een zelfmoordpoging doen,
maar die nooit in beeld komen bij de geestelijke gezondheidszorg, sociaal-culturele
achtergronden mogelijk nog belangrijker dan psychiatrische factoren.

Discussie en conclusie
Er is sprake van een langdurige kwetsbaarheid voor suïcidaal gedrag onder
Hindostaans-Surinaamse vrouwen. Dit is al minstens twintig jaar bekend. De eerste
registraties waaruit blijkt dat zij vaker zelfmoordpogingen ondernemen dan
Nederlandse jonge vrouwen dateren uit 1988. De laatste meting werd gehouden in
2006. Er zijn nog geen aanwijzingen dat Hindostaans-Surinaamse vrouwen inmiddels
minder suïcidaal zijn. De aanhoudende kwetsbaarheid voor suïcidaal gedrag maakt
het bovendien onwaarschijnlijk dat de oorzaken volledig liggen in migratiestressoren.
In de levensverhalen van de Hindostaans-Surinaamse vrouwen werden
migratiestressoren niet vaak genoemd. Ook uit het feit dat de Turkse en
Hindostaans-Surinaamse meisjes wel, maar de Marokkaanse meisjes niet langer
verhoogde risico's hebben voor suïcidaal gedrag, valt af te leiden dat een
migratieachtergrond en etnische minderheidsstatus op zichzelf geen afdoende
verklaring vormen. Bovendien hadden Hindostaans-Surinaamse migranten door het
koloniale verleden bij aankomst een minder grote afstand tot de Nederlandse
samenleving dan bijvoorbeeld Turkse ouders. Ook dit maakt een verklaring die zich
concentreert op migratieproblematiek minder waarschijnlijk.
Suïcidaal gedrag van Hindostaans-Surinaamse vrouwen is een complex fenomeen.
Daaraan liggen zowel stressvolle levensomstandigheden ten grondslag alsook een
gebrek aan perspectieven en geen aandacht voor emoties. Gebeurtenissen en factoren
zoals seksueel misbruik en ouders met psychiatrische of verslavingsproblemen maken
Hindostaans-Surinaamse meisjes vatbaar voor het doen van een zelfmoordpoging.
Uit interviews en medische dossiers van 37 Hindostaans-Surinaamse vrouwen
werd duidelijk waardoor het gevoel kan ontstaan een waardeloos leven te leiden.
Kernbegrippen hierbij zijn ‘autonomie’ en ‘verbondenheid’. Bij sommige
Hindostaans-Surinaamse vrouwen in het onderzoek komt het gevoel niet meer te
willen leven voort uit een gebrek aan autonomie: het zijn anderen die sterk hun leven
bepalen, zodat er geen ruimte is voor hun eigen wensen en verlangens (sterke
gebondenheid). Normatieve beeldvorming over vrouwen die hun ondergeschikte en
lijdende rol versterken, zorgt ervoor dat deze situatie voortduurt totdat het punt bereikt
is waarop ‘de emmer overloopt’. Deze normen voor vrouwelijke sekserollen komen
overeen met de manier waarop
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traditioneel en historisch in de Indiase en Hindostaanse cultuur gedacht wordt
(Gooswit 1993).
Eveneens blijkt achter een zelfmoordpoging een gebrek aan geborgenheid en
affectieve relaties in het gezin verscholen te kunnen zitten. Deze
Hindostaans-Surinaamse meisjes verkeren vaak in een gezinssituatie waarin geen
aandacht is voor hun gevoelens, geen luisterend oor, geen geborgenheid. De meisjes
en vrouwen beschreven een verlangen naar een warm gezin dat aandacht heeft voor
hoe het met hen gaat (gebrek aan verbondenheid).
De levensverhalen die werden opgetekend, ontkrachten bovendien het idee dat
een patriarchale cultuur of autoritaire opvoeding wel moet leiden tot suïcidale
problematiek (Lamur 1992). Suïcidaal gedrag komt voor bij Hindostaans-Surinaamse
meisjes in een gezinscontext waarin ouders niet in staat blijken om op een flexibele
manier met culturele veranderingen om te gaan en waarbij zij
communicatievaardigheden en inlevingsvermogen ontberen. Het gegeven dat er
Hindostaans-Surinaamse gezinnen zijn die eveneens een autoritaire opvoedingsstijl
hanteren in een maatschappelijk vrijzinnige samenleving, maar die wél een liefdevolle
en verzorgende context bieden, geeft aan dat er een gulden middenweg bestaat tussen
liberale gezinstypen en een strikt traditionele socialisatie. In sommige gezinssituaties
waarin affectieve banden ontbreken, gaat het mis en kan een voedingsbodem ontstaan
voor een zelfmoordpoging.
Samenvattend blijkt dat een combinatie van factoren kenmerkend is voor het
suïcidale gedrag bij de onderzochte Hindostaans-Surinaamse jonge vrouwen: een
gemis aan verbondenheid in het gezin, een gebrek aan autonomie en de beeldvorming
die een ondergeschikte rol van vrouwen versterkt en gebrekkige eigenwaarde in de
hand werkt. Het gebrek aan vrijheid om de eigen levensloop te bepalen en de
afwezigheid van hechte gezinsbanden kunnen jonge vrouwen kwetsbaar maken voor
suïcidaal gedrag. Door in te spelen op juist deze aspecten kan de levenskwaliteit van
jonge vrouwen van Hindostaans-Surinaamse afkomst verbeteren en een bijdrage
geleverd worden aan preventie of nazorg voor personen die een zelfmoordpoging
hebben ondernomen.
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Peter Reimink
Kopen in het bos
De Trio-Inheemsen en landrechten in Suriname
De piloot leest een krantje en kijkt af en toe op een van de metertjes voor zich. Ik zit
naast hem, in de stoel van de copiloot. Met een vliegtuigje van Blue Wing vlieg ik
op 3 maart 2008 over het Amazonewoud op weg naar de veldwerklocatie voor mijn
masteronderzoek, Kwamalasamutu. In dit dorp, in het zuidwesten van Suriname,
wonen in meerderheid de Trio-Inheemsen.1 Volledig onder de indruk van de
onmetelijke zee van groen onder ons, staar ik door het raampje naar buiten. Dan valt
me een grote open plek op in het bos. Ik wijs de piloot aan wat ik zie. ‘Mijnbouw’,
zegt hij boven het geronk van de vliegtuigmotoren.
De afgelopen periode heb ik in wetenschappelijke literatuur en digitale archieven
van Surinaamse dagbladen veel gelezen over Inheemsen die zich opwinden over
oprukkende mijnbouw- en houtkapactiviteiten in hun leefgebied. Bij de aanblik van
deze kaalgeslagen vlakte is hun opwinding gemakkelijk voor te stellen. Volgens de
Surinaamse wetgeving bepaalt de overheid namelijk of er stukken land aan bedrijven
worden uitgegeven. Het komt regelmatig voor dat hierbij geen rekening wordt
gehouden met de Inheemse bewoners van het betreffende gebied. Hoewel de meeste
confrontaties tussen Inheemsen en Marrons enerzijds en commerciële partijen
anderzijds zich voordoen in het zuidoosten en midden van Suriname, krijgen ook de
Trio in het diepe zuiden steeds meer te maken met ondernemingen die interesse tonen
in de grondstoffen in hun leefgebied. De Trio zijn voor hun voedselvoorziening
afhankelijk van de jacht, de visvangst en het verbouwen van cassave. Sinds enige
tijd strijden zij dan ook voor landrechten, om hun leefgebied te beschermen tegen
pananakiri (mensen van buiten). Een 67-jarige inwoner van Kwamalasamutu
verwoordt de reden waarom de Trio landrechten nodig hebben als volgt:
Als mensen uit de stad komen, gaan ze bomen kappen en het water
vervuilen. Dan kunnen wij de vis niet meer eten en het water niet

1

Begin jaren zestig deed de zending haar intrede onder de Trio. Andere Inheemse stammen
(Wajana en Akuriyo) uit de omgeving werden gestimuleerd zich aan te sluiten bij de Trio in
Kwamalasamutu en Tëpu om zo het missiewerk te vergemakkelijken (zie Koelewijn i.s.m.
Rivière 1987: 1-14).
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meer drinken, want wij hebben geen markt zoals in de stad. Wij gaan
kopen in het bos. Daarom hebben we landrechten nodig.2
De Trio vullen de traditionele, zelfvoorzienende manieren van ‘kopen in het bos’
echter steeds meer aan met nieuwe methoden, waarbij men werkt voor geld om te
voorzien in de levensbehoeften. Hierdoor doen steeds meer moderne
consumptiemiddelen hun intrede en raken de Trio vervlochten met een geldeconomie
die een samenwerking met mijnbedrijven voor sommigen erg verleidelijk maakt. Dit
brengt de Trio in een lastige spagaat: zij moeten zien om te gaan met buitenstaanders
die enerzijds een bedreiging vormen maar anderzijds perspectief bieden op een
welvarende toekomst.
In dit artikel zoom ik in op de lokale percepties en overwegingen van de Trio rond
het landrechtendebat en de zich steeds verder opdringende mogelijkheden om te
komen tot meer economische ontwikkeling.3

Het discours van organisaties
Door de toenemende confrontatie met bedrijven die zich richten op de exploitatie
van natuurlijke hulpbronnen is de claim op landrechten een fundamenteel onderdeel
van de strijd van Inheemse organisaties wereldwijd. Ook Suriname kent diverse
organisaties die de belangen van de Inheemsen vertegenwoordigen in het
landrechtendebat. De bekendste hiervan zijn de Vereniging Inheemse Dorpshoofden
Suriname (VIDS) en de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS). Opmerkelijk
is dat deze twee organisaties onder de Trio vrijwel geheel onbekend en afwezig zijn.
Granman Ashongo Alalaparoe, het grootopperhoofd van de Trio, zegt de VIDS en
de OIS niet meer dan twee keer in Kwamalasamutu te hebben gezien. Hij voelt zich
daarom door deze organisaties onvoldoende vertegenwoordigd. Josée Artist,
medewerker van de VIDS, geeft

2

3

Van de Triotaal heb ik niet meer kunnen leren dan het uitwisselen van begroetingen
en eenvoudige zinnetjes. Ook het Sranantongo spreek ik, evenals veel Trio, onvoldoende
om er een interview in af te kunnen nemen. Om deze reden zijn vrijwel alle interviews
afgenomen met de hulp van een tolk die van het Trio naar het Nederlands vertaalde.
Om te voorkomen dat de interpretatie van één tolk de resultaten te veel zou beïnvloeden,
heb ik gebruikgemaakt van drie verschillende tolken. Zij waren afkomstig uit
Kwamalasamutu en werkten respectievelijk als boswachter, verpleger en leraar.
Onder landrechten versta ik de eigendomsrechten op een gebied. Over wat deze
eigendomsrechten precies zouden moeten inhouden, bestaat veel discussie. Zo stellen
sommigen dat alles wat zich onder de grond bevindt, zoals goud of bauxiet, niet onder
landrechten behoren te vallen, terwijl anderen deze delfstoffen wel meerekenen. Landrechten
worden in Suriname veelal aangeduid met grondrechten. Het Inter-Amerikaans Hof voor de
mensenrechten veroordeelde in 2007 de staat Suriname vuur schending van de rechten van
de Saramaccaners (Marrongroep). In het vonnis is onder meer opgenomen een demarcatie
van het gebied van de Saramaccaners en een wettelijke erkenning van hun grondrechten. In
navolging van de Saramaccaners eisen de Trio en Wajana nu ook de demarcatie van hun
gebied en erkenning van hun grondrechten. Zie De Ware Tijd van 28 april 2009: ‘Trio's en
Wajana's willen demarcatie eigen gebied’.
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aan dat de VIDS niet over genoeg middelen beschikt om grootschalig in het zuiden
te opereren.
Een andere verklaring voor de afwezigheid van de OIS en de VIDS onder de Trio
ligt in de geschiedenis van de Inheemse bevolking in Suriname. Deze kenmerkt zich
door een tweedeling tussen het kustgebied en het binnenland. De Caraïben (Kari'na)
en Arowakken (Lokono), die leven in het kustgebied van Suriname, hebben al vanaf
de komst van de eerste kolonisten in de zeventiende eeuw in contact gestaan met
blanken en later de zwarte bevolking. Veel Kari'na en Lokono volgen onderwijs in
Paramaribo of hebben daar een baan. Dit geldt niet voor de Wajana en de Trio, die
zich in het zuidelijk deel van het land bevinden. Pas na de aanleg van airstrips in het
binnenland en activiteiten van de Amerikaanse zending in 1960, werd dit gebied
voor buitenstaanders toegankelijk.
Als gevolg van deze tweedeling heeft de meerderheid van de Kari'na en Lokono
zich aangepast aan de urbane omgangsvormen, terwijl de Trio en Wajana zich nog
steeds het meest thuis voelen in het bos (Carlin & Boven 2002: 39). Hoewel er
nauwelijks sprake is van een onderlinge verbondenheid tussen de Inheemsen aan de
kust en de Inheemsen in het binnenland, creëren de VIDS en de OIS het beeld van
de Inheemsen als een eensgezinde gemeenschap. Een claim op rechten komt immers
krachtiger over als men daarbij één grote groep met gedeelde kenmerken
vertegenwoordigt dan wanneer men spreekt namens verschillende kleine groepjes
die maar weinig met elkaar gemeen hebben.
De Trio zijn van mening dat de VIDS en de OIS te weinig aandacht schenken aan
hun specifieke problemen. In 2005 hebben zij daarom het Amazon Conservation
Team (ACT) - een in Washington DC gevestigde milieubeschermingsorganisatie
opgericht door de Amerikaanse etnobotanicus Mark Plotkin en werkzaam in Suriname,
Brazilië en Columbia - gevraagd hen te steunen in de strijd voor landrechten. Deze
organisatie is sinds midden jaren negentig actief onder de Trio en richt zich
voornamelijk op de ‘conservatie van biodiversiteit en Inheemse tradities’.4 De
Inheemse bevolking kan volgens het ACT een belangrijke partner vormen in het
behoud van het regenwoud:
Met een verdere uitbreiding van partnerschappen met Inheemsen en de
versterking van hun instituten, gezondheid en welzijn zullen zij meer en
beter dan nu het geval is in hun traditionele rol van beschermer van het
Amazonegebied kunnen optreden (Brochure ACT).

4

In 2005 organiseerde het ACT workshops voor bestuurs- en gezagsvertegenwoordigers van
de Wajana en Trio in Zuid-Suriname met betrekking tot grondrechten. Door de samenwerking
met het ACT bezocht granman Ashongo Alalaparoe in 2007 het Xingureservaat in Brazilië
om van de Inheemse stammen daar te leren over behoud van hun gebied, cultuur, tradities
en erkende rechten. Over het ACT, zie www.actsuriname.org (geraadpleegd 10 oktober
2008).
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Om deze visie kracht bij te zetten, presenteert het ACT in zijn publieke beeldvorming
de Trio met name als ‘traditionele’ Indianen die gekleed gaan in verentooi en kamisa
(lendendoek) en in harmonie leven met de natuur. Het benadrukken van etnische
symboliek, zoals het ACT doet, wordt onder anderen door de antropoloog Eriksen
(2002) genoemd als een veelgebruikte strategie om claims op politieke rechten voor
een bepaalde etnische groep kracht bij te zetten.
Hoewel het beeld dat de verschillende organisaties van Inheemsen presenteren
een effectief middel mag vormen om publieke en politieke goodwill te kweken, kan
men zich afvragen of, en zo ja in welke mate, de ‘Inheemse strijd’ aansluit bij de
lokale, dagelijkse werkelijkheid van de Inheemsen zelf. Zo stelt de antropoloog
Canessa (2006: 242) dat wat Inheemse leiders zeggen vaak wordt beïnvloed door
organisaties:
the rhetoric of indigenous leaders is very much influenced by NGOs
[non-governmental organisations] and international agencies and this may
be in sharp contrast with the identities expressed by rural people who may
not identify with the indigenous movement at all.
Het tweede deel van dit citaat wijst erop dat wat Inheemse organisaties naar buiten
brengen niet altijd een afspiegeling vormt van de opvattingen van Inheemsen op
lokaal niveau. Deze visie wordt gedeeld door Kuper (2003: 395), die stelt dat de
identiteit die wordt uitgedragen door organisaties die opkomen voor Inheemse
belangen nog maar weinig gemeen heeft met de dagelijkse realiteit van de ‘Indiaan
in de straat’: ‘New identities are fabricated and spokespeople identified who are
bound to be unrepresentative and may be effectively the creation of political parties
and NGO's’.
De suggestie van Kuper (2003) en Canessa (2006) dat de manier waarop
organisaties publiekelijk het landrechtendebat voeren niet representatief is voor de
wijze waarop lokale Inheemsen tegen de zaken aankijken, roept de vraag op hoe men
op lokaal niveau dan wél denkt en spreekt over landrechten. Voordat ik verder inga
op de lokale bespiegelingen van de Trio over de landrechtenproblematiek is het
zinvol aandacht te besteden aan de plaatselijke sociaaleconomische situatie. De
toenemende geldeconomie blijkt namelijk van wezenlijke invloed op de lokale strijd
voor landrechten. Alvorens een sociaaleconomische schets te geven van de
Triosamenleving, schakel ik terug naar mijn aankomst in het dorp Kwamalasamutu.

Tussen twee systemen
Na twee uur vliegen legt de piloot zijn krantje weg en zet de landing in. Vanuit de
lucht zijn nu duidelijk de kostgrondjes te zien waar de dorpelingen hun cassave
verbouwen. We scheren over de Sipaliwinirivier waar-
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aan Kwamalasamutu gelegen is. Het dorp telt ongeveer achthonderd inwoners5 en is
daarmee de grootste Trionederzetting in Suriname. Toch kan ik vanuit de lucht maar
een paar huizen ontwaren. De meeste woningen hebben daken van bladeren en staan
in kleine groepjes verspreid, waardoor ze nauwelijks opvallen.

Kwamalasamutu vanuit de lucht (foto Peter Reimink 2008)

5

Tellingen van het aantal inwoners lopen uiteen van zeshonderd tot duizend. Het precieze
inwoneraantal is moeilijk vast te stellen aangezien de Trio regelmatig voor korte of langere
tijd naar een ander dorp of naar de stad gaan. Dit gebeurt om verschillende redenen, zoals
familiebezoek, werk of ziekte.
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Dan raken de wielen het gras van de landingsbaan. Langs de rand van de airstrip
lopen vrouwen in rok en hemd met draagmanden vol cassavewortels. Ze kijken niet
op of om als we voorbijrazen. Een vliegtuig uit de stad is bijna een dagelijks
verschijnsel. Tijdens mijn eerste wandeling door het dorp zie ik hoe vrouwen in open
keukens cassavewortels schillen, raspen en zeven om er op een grote plaat brood van
te bakken. Anderen persen er met een hefboom sap uit en roeren met peddels in grote
pannen om kasiri (cassavebier) te maken. Ook zitten veel vrouwen in hun hangmat
draden te weven van bolletjes katoen of kraaltjes te rijgen aan een ketting. Een groepje
mannen kijkt naar de televisie, waarop grote boxen zijn aangesloten. Er staat een
muziek-dvd op van de Braziliaanse artiest Pepe Moreno. Op het scherm staat hij te
swingen achter zijn keyboard. Achter hem maken danseressen sensuele bewegingen.
De generator die de apparatuur van stroom voorziet, maakt veel kabaal, maar wordt
overstemd door de muziek die uit de boxen knalt.
In eerste instantie komt het wat bevreemdend op mij over als ik zie hoe ‘oude’
manieren om in het levensonderhoud te voorzien hier samengaan met het gebruik
van moderne technologische middelen. Het wordt mij in de eerste weken van mijn
verblijf echter al snel duidelijk dat de economie van Kwamalasamutu bestaat uit een
mengvorm van twee systemen. De Trio zijn, zoals gezegd, in hun voedselvoorziening
afhankelijk van de jacht, de visvangst en het verbouwen van cassave, maar maken
hierbij wel steeds meer gebruik van moderne hulpmiddelen uit de stad, zoals nylon
visnetten, jachtgeweren en buitenboordmotoren. Daarnaast maakt reciprociteit steeds
meer plaats voor een hogere graad van individualisering bij de verdeling van de
opbrengst van de jacht. Men deelt de vangst soms nog met enkele leden van de
familie, maar verkoopt de rest op de markt. Deze producten worden gekocht door
mensen die werken bij organisaties als het ACT, de school of de polikliniek. Trio
die bij een van deze instanties werken, hebben weliswaar geld tot hun beschikking,
maar geen tijd meer om te jagen. De mengvorm van deze twee economische systemen
laat zich goed illustreren aan de hand van het volgende fragment uit mijn dagboek,
dat verslag doet van een jacht op bosvarkens:
1 mei 2008 - De pingojacht
Uit het raam van mijn hutje zag ik minstens tien mannen met een jachtgeweer over
de schouder allemaal dezelfde kant uit rennen. Navraag leerde dat er pingo's
(bosvarkens) waren gesignaleerd. Ik greep mijn camera en rende achter de mannen
aan. We gingen helemaal naar het andere eind van het dorp en volgden toen een
paadje langs een aantal kostgrondjes. Ik dacht dat de pingo's zich misschien een
paar minuten buiten het dorp zouden bevinden, maar de mannen hieven stug
doorlopen. Het pad verdween en de mannen hakten zich nu met een kapmes een weg
door het

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

274
bos. Met laarzen aan liepen ze zonder omkijken door struiken, kreken en over
omgevallen bonten. Ik had geen kapmes en aan mijn voeten droeg ik teenslippers.
Dit maakte de voortgang er niet makkelijker op. Ik was al geen bedreven slipperloper,
maar in het bos viel het helemaal niet mee. Regelmatig bleef een van mijn slippers
vastzitten in de modder, waarna ik weer terug moest lopen om hem op te halen.

Pingojacht (foto Peter Reimink 2008)
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Na zo'n twee uur lopen maakten de mannen voor me opeens drukke gebaren naar
elkaar. Voor ik wist wat er aan de hand was, waren zij uit het zicht verdwenen. De
pingo's waren blijkbaar gesignaleerd. Om niet alleen achter te blijven, probeerde
ik achter de mannen aan te rennen. Na drie stappen trapte ik in een plant met scherpe
stekels. Toen ik de stekels uit mijn voet verwijderd had, stond ik alleen in het bos.
De weg terugvinden zou me in mijn eentje nooit lukken, dus bleef ik staan waar ik
was. Vlak voor ik besloot om hulp te roepen klonken er geweerschoten. Eerst ver
weg, toen wat dichterbij. Al snel kwamen de schoten zo dichtbij dat het bijna leek
alsof ik het doelwit was. Ik probeerde me te verschuilen tussen de wortels van een
grote boom. Opeens hoorde ik iets ritselen in de bosjes, tien meter verderop. Ik greep
een stok vast om een eventuele opgejaagde pingo van me af te kunnen slaan. Een
hard schot deed mijn oren piepen. ‘Hee! Mi no wan pingo!’ schreeuwde ik in het
Sranantongo. Uit de struiken verscheen een leraar die ik herkende van de school in
het dorp. De pingo had hij niet geraakt. Mij gelukkig ook niet. De man leidde me
terug naar de rest van de groep. Daar werden de pingo's die waren geschoten
verdeeld over de draagmanden die men ter plekke in elkaar vlocht. Hier zag ik Samil
(de vader van de familie waar ik woonde). Met hem liep ik terug naar het dorp. Hij
droeg een pingo op zijn rug alsof het niets was. 's Avonds was er een feestmaal bij
de familie van Samil. De kinderen en opa en oma kregen allemaal een bord met
pingovlees en cassavebrood. Susumi (schoonvader van Samil die werkt op de
polikliniek) nam echter geen deel aan het eten. Hij had 's middags al een stuk van
het varken van Samil gekregen in ruil voor een paar liter benzine. De volgende dag
was er markt. Santil stond achter een kraam met voor zich een dikke pingobout waar
hij tien Surinaamse dollars voor vroeg.

De zoektocht naar geld
Na de jacht op bosvarkens werd mij verteld dat het niet vaak meer voorkomt dat
pingo's zo dicht bij het dorp kunnen worden geschoten. Het hoge inwoneraantal van
Kwamalasamutu, maar ook de efficiënte manier van jagen en vissen, heeft geleid tot
een daling van de wild- en visstand rond het dorp. Meestal moet men uren varen of
lopen om nog voldoende wild en vis te kunnen vinden. Om in korte tijd zo ver
mogelijk buiten het dorp te kunnen jagen en vissen, maken steeds meer dorpelingen
gebruik van een buitenboordmotor. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de grens
waarbinnen een schaarste is aan wild en vis steeds iets verder opschuift. Het gebruik
van een buitenboordmotor is door de hoge benzineprijs in Kwamalasamutu (ongeveer
drie euro per liter) echter zeer kostbaar. Het gebruik van moderne hulpmiddelen zorgt
op deze manier dan ook voor een groeiende afhankelijkheid van nog meer
hulpmiddelen en geld om deze zaken te bekostigen.
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Naast de goederen die dienen als hulpmiddelen bij de jacht en visvangst raakt men
bovendien steeds meer gehecht aan luxegoederen als een televisie, dvd-speler en
stereo-installatie. Waarschijnlijk speelt prestige een belangrijke rol bij de aanschaf
van deze producten.6 Ook is men al lang gewend aan luxeproducten (zeep, koekjes,
tandpasta) en noodzakelijke goederen (batterijen, zaklampen en geweerpatronen),
die op de marktjes in Kwamalasamutu te verkrijgen zijn. Daarbij zorgen vooral
welgestelde jongeren ervoor dat ook cosmetica-artikelen als haargel, krulspelden,
make-up en gouden tanden steeds populairder worden.

Stand met noodles en zeep op de markt (foto Peter Reimink 2008)

De wens tot meer persoonlijke welvaart leidt ertoe dat mensen op zoek gaan naar
allerlei manieren om geld te verdienen. Huidige bronnen van inkomsten bestaan
vooral uit het verkopen van spullen op de markt, het werken als gids of kok voor het
pasgebouwde toeristencomplex Iwanu Samu, of in een dienstverband bij de school,
de polikliniek, of een organisatie als het ACT. Deze geaccepteerde vormen van
inkomensver-

6

Zo zijn verjaardagsfeestjes waarbij de familie van de jarige in het bezit is van een muzieken televisie-installatie veel populairder dan feestjes bij minder welgestelde families.
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werving worden soms aangevuld met meer omstreden manieren om geld te verdienen.
Zo stapte op een dag in Kwamalasamutu een jongeman uit het vliegtuig met
goud-oranjegeverfde haren die naar achteren werden gehouden door een blitse
zonnebril. Zijn kleding was van de duurste merken en hij droeg hippe sportschoenen.
Om zijn nek hing een ketting met een goudklompje als hangertje. In zijn mond blonk
een gouden tand. De jongen werd uitbundig onthaald door leeftijdgenoten. Aan een
vrouw van in de zestig, die net als ik op de landingsbaan stond te wachten op een
pakketje uit het vliegtuig, vroeg ik of ze wist wie de jongen was. Ze keek misprijzend
terwijl ze antwoordde: ‘Hij is van hier, maar komt nu van de Lawa’. Ik wist dat aan
de Lawa (het woongebied van de Aluku en de Wajana) grote goudvelden liggen. De
vrouw liet duidelijk weten niet gecharmeerd te zijn van het winnen van goud: ‘Ik
heb familie aan de Lawa. Ik weet hoe de goudvelden er daar uitzien. Het zijn donkere
gaten. Als je het water drinkt, word je ziek.’
Ook de granman, formeel de leider van alle Trio-Inheemsen in Suriname, lijkt het
winnen van goud in eerste instantie af te wijzen. Naar eigen zeggen verbiedt hij de
jongeren uit Kwamalasamutu te zoeken naar goud. Het is dan ook zeer opmerkelijk
dat tijdens mijn verblijf bekend werd dat de granman al in oktober 2007, zonder
medeweten van de lokale bevolking, een contract had ondertekend met het mijnbedrijf
C-mining voor het doen van explorerend onderzoek naar het voorkomen van diamant
in de buurt van het naburige dorp Sipaliwini. Toen dit nieuws zich onder de inwoners
van Kwamalasamutu verspreidde, deed het heel wat stof opwaaien. Op deze kwestie,
die ik aanduid als ‘de Sipaliwinicase’, zal ik hierna dieper ingaan.

De Sipaliwinicase
Dat granman Ashongo Alalaparoe een contract met een mijnbedrijf had ondertekend,
kwant ook directrice van het ACT Gwendolyn Emanuels-Smith ter ore. Het was
districtscommissaris (DC) Landburg die haar dit eind april 2008 vertelde.7 De DC
was verbaasd toen hij het contract onder ogen kreeg aangezien de granman juist
bekendstond als een van de voorvechters van eigen landrechten. Alvorens het contract
aan de regering ter goedkeuring voor te leggen, vroeg de DC aan Emanuels-Smith
om af te reizen naar Kwamalasamutu om te controleren of de granman werkelijk zelf
en uit vrije wil had getekend. De granman ontkende tegenover Emanuels-Smith een
contract te hebben ondertekend.8 Van een

7
8

De districtscommissaris vormt de tussenpersoon tussen de lokale bevolking en de nationale
overheid en zetelt in Paramaribo. Kwamalasamutu ligt in het district Sipaliwini.
De granman zei hierover later: ‘Ik zou mevrouw Emanuels-Smith alles direct goed verteld
hebben als mijn tolk een goede tolk was, maar degene die tijdens het gesprek met haar
vertaalde was een van de mensen die mij had overgehaald om te tekenen. Hij heeft veel van
wat ik zei niet goed vertaald.’
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lokale ACT-medewerker hoorde Emanuels-Smith echter dat de granman wel degelijk
had getekend. Hij zou dit niet uit vrije wil hebben gedaan, maar hiertoe zijn
overgehaald door een aantal andere Trioautoriteiten.9 Ontevreden met het antwoord
van de granman vloog de ACT-directrice terug naar de stad. Zij had het lokale
ACT-personeel echter de instructie gegeven om over het besluit van de granman te
vergaderen. Als mocht blijken dat hij niet uit vrije wil had getekend, wilde zij haar
best doen om het besluit terug te draaien.
In de dagen erop vonden twee dorpsvergaderingen (krutu's10) plaats, één zonder
de granman en één met hem erbij. De meeste mensen die werden uitgenodigd om de
krutu's bij te wonen, vertegenwoordigden een organisatie of hadden een
bestuursfunctie. De ACT-mensen die de krutu's organiseerden, hadden bewust niet
het hele dorp op de hoogte gesteld uit angst voor onrust. Toch verspreidde het nieuws
dat de granman een contract met een mijnbedrijf had ondertekend zich als een lopend
vuurtje. Iedereen leek een uitgesproken mening te hebben over de kwestie. Een
medewerker van de polikliniek was duidelijk gefrustreerd over het feit dat de granman,
die altijd leek te ageren tegen de komst van mijnbedrijven, er nu zelf eentje toeliet:
‘Altijd zegt de granman dat we zuinig moeten zijn op onze grond en moeten strijden
voor landrechten en nu verkoopt hij zelf onze grond. Hij heeft zich gek laten maken
door zoete praatjes.’
Het voornaamste bezwaar van de meeste mensen was echter niet het feit dat de
granman toestemming had gegeven aan een bedrijf om naar diamant te komen zoeken
in Triogebied, maar dat hij dit had gedaan vóórdat de Trio in het bezit waren van
landrechten.11 Het toelaten van mijnbedrijven bleek op zichzelf voor velen geen
onbespreekbare optie te zijn, maar juist een reële mogelijkheid om te komen tot meer
ontwikkeling in het dorp. Door het verwerven van landrechten lijken de Trio zich te
willen verzekeren van betrokkenheid bij de besluitvorming over

9

10
11

De hoofdkapitein van Sipaliwini zou samen met een bestuursopzichter en een basya
(dorpsfunctionaris) de granman onder druk hebben gezet om te tekenen. De hoofdkapitein
zou volgens de granman tegen hem hebben gezegd: ‘Het ACT doet niets voor Kwamala of
Sipaliwini. Als men ziek is in het dorp willen ze de zieken niet eens naar de stad brengen.
Ze hebben geen poli gebouwd op Sipaliwini. Dus laten we deze mijnmaatschappij vragen
of ze ons willen helpen. Nu hebben we niets, als deze mensen komen hebben we in ieder
geval werk.’ De hoofdkapitein liet mij in een interview weten geen druk te hebben uitgeoefend
op de granman en zelf het slachtoffer te zijn van mensen die willen voorkomen dat hij de
volgende granman wordt. Over deze kwestie zie De Ware Tijd van 10 mei 2008: ‘Trio's
voelen zich beetgenomen door diamantzoekers. Granman moet toestemming terugdraaien’.
De krutu's vonden plaats in de Triotaal. Ik heb beide krutu's opgenomen en laten vertalen
naar het Nederlands door een leraar van de school in Kwamalasamutu.
Veruit de meeste van mijn respondenten waren min of meer op de hoogte van het
landrechtendebat. Twee-en-twintig van de 25 respondenten wisten dat de grond rondom het
dorp volgens de Surinaamse wet aan de staat toebehoort. De meesten hadden hierover gehoord
via de granman of familieleden in de stad.
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commerciële exploitatie van het gebied, zodat ook hun belangen worden behartigd.
Landrechten zouden hierbij kunnen fungeren als een soort controlemechanisme om
ervoor te zorgen dat de opbrengsten ten goede komen aan de Trio. Een spreker op
een van de krutu's verwoordde dit als volgt:
Het is geen probleem als mensen hier komen werken, maar we moeten
eerst landrechten hebben. Daarna kunnen mensen komen en dan kunnen
we ze na een tijd weer wegsturen. Maar nu er al is getekend terwijl de
grond nog niet in onze handen is, is dat een groot probleem.

Betuttelde Indianen?
Tijdens de krutu's bleken de meeste mensen het besluit van de granman te willen
terugdraaien. De granman zelf zei evenmin achter het contract te staan, maar onder
druk van andere Trioautoriteiten te hebben getekend. Via de radio werd contact
opgenomen met het ACT in de stad. Het ACT regelde een vliegtuig voor de granman
om naar de stad te vliegen en organiseerde een persconferentie. Daarop sprak zowel
de granman als de directeur van het ACT. Zij stelden dat de Trio niet volledig waren
geïnformeerd over de inhoud van het contract op het moment van ondertekening.
Het optreden als klokkenluider werd het ACT bepaald niet in dank afgenomen door
Guno Chin a Sen, de president-commissaris van C-mining. Chin a Sen was woedend
op de organisatie, die volgens hem de Inheemsen ophitst tegen mijnbedrijven en doet
alsof zij eigenaar is van het gebied. In een interview dat ik met hem had, stelde Chin
a Sen dat het niet aan het ACT is om te bepalen wie exploratiewerkzaamheden
uitvoeren in het Triogebied, maar aan de overheid:12
Mag ik als Surinamer niet weten wat mijn rijkdommen zijn? Wie geeft je
het recht om me te zeggen dat het niet mag? De enige die me kan zeggen
‘nee, meneer Chin a Sen’, dat is de minister, de overheid. Maar wie is
ACT? Leven we nog in de koloniale tijd? Amerikanen willen nu alle
Inheemsen beschermen in de wereld, nadat ze in hun eigen land miljoenen
hebben doodgemaakt.
De voornaamste kritiek van Chin a Sen is dat het ACT de Trio betuttelt door te
bepalen wat voor hen het beste is. Dit is ook het beeld dat de media schetsen. Zo
kopt de voorpagina van het dagblad De Ware Tijd op maandag 19 mei 2008
‘Trio-Indianen in spervuur diamantkoorts

12

Na het indienen van een concessie gaat de aanvraag naar de districtscommissaris van het
gebied. Deze gaat weer praten met de lokale bewoners van het gebied. De uiteindelijke
beslissing ligt bij de overheid. Het contract dat Chin e Sen de granman heeft laten
ondertekenen, is dan ook niet allesbepalend voor het toekennen van de vergunning, maar
dient slechts om sterker te staan in de aanvraag naar de regering toe.
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Sipaliwini’. De krant stelt dat de Trio als een hulpeloze groep staat te midden van
een spervuur van organisaties, waaronder het ACT, ‘die menen te moeten bepalen
wat het beste is voor de lokale Indianen’. Een paar dagen later verschijnt in dezelfde
krant een strip die toont hoe een milieuorganisatie (het ACT wordt in de krant als
zodanig aangeduid) twee duimzuigende Inheemsen onder de arm neemt om ze te
beschermen tegen iemand die aan het mijnen is (een karikatuur van Chin a Sen). Dit
lijkt het beeld te bevestigen dat de Trio willoos achter organisaties als het ACT
aanhobbelen. Deze voorstelling van zaken is echter niet geheel juist, aangezien er
eerder sprake is van Inheems pragmatisme dan van Inheemse betutteling.

Iinheems Pragmatisme
Pas tijdens de krutu's werd mij duidelijk dat veel Trio geen bezwaar hebben tegen
de komst van mijnbedrijven, terwijl veruit de meesten van mijn informanten in
interviews zeiden hier faliekant tegen te zijn. Het feit dat men deze opvatting pas in
een onderlinge vergadering naar voren brengt en er niet mee te koop loopt tijdens
interviews, wijst erop dat de Trio beseffen dat het toelaten van mijnbedrijven niet
bepaald aansluit bij de verwachtingen van anderen, en daardoor niet de meest ideale
uitgangspositie biedt om een claim op landrechten naar de (politieke) buitenwereld
te rechtvaardigen. Getuige ook de uitspraak van een van de aanwezigen bij de krutu's:
‘Als er echt getekend is, kunnen we de landrechten wel vergeten’.
Men weet dat Inheemsen veelal worden gezien als ‘beschermers van het
regenwoud’ en men lijkt zich bewust van de waarde van dit imago. Zo heeft een
aantal Trio zich door het ACT laten omscholen tot boswachter. Toch lijkt
natuurconservatie voor de Trio geen doel op zich. De grootscheepse handel in
zangvogels en slangen rond Kwamalasamutu in de jaren negentig is hiervan een
voorbeeld, maar ook de hoeveelheid lege batterijen en restjes olie die tijdens jachttrips
in de rivier worden gegooid, zijn hiervan getuige.
Renshaw (1988: 345), die onderzoek deed onder Indianen in Paraguay, stelde in
dit opzicht eveneens dat conservatie van de natuur niet inherent is aan de Inheemse
levensvisie. De reden waarom Inheemsen hun leefgebied niet meer uitputten dan
noodzakelijk, is volgens Renshaw geheel pragmatisch van aard, namelijk om de
populatie in de toekomst niet te laten verhongeren. Zolang men nog steeds afhankelijk
is van het bos om te voorzien in het levensonderhoud, en er zich nog geen betrouwbare
alternatieve en permanente bron van inkomsten aandient, dient het bos in stand te
worden gehouden, lijkt de gedachte. Dit zou echter kunnen betekenen dat, op het
moment dat de afhankelijkheid van het bos is verdwenen, het ook gedaan is met de
rol van natuurconservator.
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Mensen die televisiekijken (foto Peter Reimink 2008)

De Trio lijken zeer goed op de hoogte te zijn van de stereotiepe heelden die over
hen bestaan en zich daar soms bewust naar te voegen. Zo worden toeristen opgewacht
in traditionele kleding en zegt de granman rekening te houden met de kleding die hij
draagt bij politieke onderhandelingen in de stad. Toen de granman naar Paramaribo
vertrok om het contract over de diamantexploratie ongedaan te maken, droeg hij
bijvoorbeeld wel zijn hoofdtooi maar niet zijn kamisa.13 Op de vraag waarom,
antwoordde hij: ‘Aan mijn hoofdtooi kunnen mensen zien dat ik Trio ben, maar als
ik ook mijn kamisa draag, geloven mensen me niet meer, omdat ze weten dat wij die
normaal niet dragen’.
Ook de manier waarop de Trio omgaan met organisaties als het ACT doet
vermoeden dat zij niet in de passieve slachtofferrol zitten die zij dikwijls krijgen
toegeschreven. Zo had de granman aan het ACT gevraagd een watertoren te bouwen
voor het dorp. Het ACT had dit toegezegd, maar toen men het project niet snel genoeg
kon realiseren, werd intussen aan een andere organisatie hetzelfde gevraagd. Een
samenwerking met een organisatie als het ACT lijkt dan ook niet zozeer voort te
komen uit gedeelde idealen, als wel uit pragmatischer overwegingen. Een alliantie

13

Zie foto in De Ware Tijd van 10 mei 2008
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met een organisatie die een krachtig geluid naar voren kan brengen in het politieke
debat en in de media, biedt de Trio een mogelijkheid om hun stem sterker te laten
klinken op nationaal en internationaal niveau. Daarbij kunnen zij gebruikmaken van
de in de organisatie aanwezige kennis over het landrechtenvraagstuk. De granman
geeft aan dat dit voor hem een belangrijke reden vormde om het ACT te vragen hem
te helpen bij het verkrijgen van landrechten: ‘Zij kunnen ons helpen omdat ze precies
weten hoe de wetten zijn’. Het is echter de vraag of de samenwerking met een
organisatie als het ACT ook stand blijft houden als de Trio er niet langer een directe
meerwaarde in zien. De ‘Sipaliwinicase’ maakt duidelijk dat sommigen geen heil
meer zien in de samenwerking maar liever op eigen houtje onderhandelen met
mijnbedrijven om te komen tot meer ontwikkeling.
De Trio blijken in het landrechtendebat te beschikken over een geheel eigen agenda,
die nogal verschilt van die van de Inheemse organisaties die hen vertegenwoordigen.
In dit opzicht onderschrijf ik de conclusie van Kuper (2003: 395) en Canessa (2006:
242), die stellen dat wat Inheemse organisaties naar buiten brengen niet altijd een
afspiegeling vormt van de opvattingen van Inheemsen op lokaal niveau. Mijn
bevindingen wijzen er echter op dat het niet juist zou zijn om hieruit te concluderen,
zoals Chin a Sen en het dagblad De Ware Tijd doen, dat de Trio betutteld worden
door organisaties ‘die menen te moeten bepalen wat het beste is voor de lokale
Indianen’. De Trio lijken zelf juist heel goed te weten wat het beste voor hen is en
zij maken daarbij bewust gebruik van de beelden en bewegingen die buitenstaanders
genereren, en wel wanneer het hen uitkomt.
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Vanessa Elisa Grotti
Incorporating the Akuriyo
Contact expeditions and interethnic relations in southern Suriname
‘Learning to live properly’, as ‘real (or proper) people’ do, is an idea which has had
some resonance among anthropologists working in Lowland South America over
the past three decades.1 In Amazonia, social norm, or convention, involves both moral
and aesthetic value, and enjoys a peculiar status as pertaining to the sphere of the
innate, or given, which is shared with other living creatures such as animals, plants,
or spirits. If social norms are given, the bodily envelope is the result of human agency,
and is characterised by a particular instability and propensity to transform (Vilaça
2005). The human body is therefore the product of a lengthy nurturing process of
which the ingestion of foodstuffs, ritualised physical modifications or the correct
mastery of language and social behaviour represent key components (Kensinger
1995). The body, recent anthropological literature argues, is therefore not considered
as given, but as something subject to changes which can in turn reflect themselves
in social behaviour. Mastering a language, showing a willingness to engage in daily
activities, and behaving according to social norms, are considered examples of one's
stable, domesticated humanity (McCallum 2001). This socialisation has often been
explored in terms of domestication, as a process through which some wild material
would be tamed into a familiar being; this implies that social relations may be subject
to principles of transformation; the sense of kin can be stretched to integrate people,
animals, spirits with whom nurture determines relations. As such, spirits are fed by
the shaman, and animals can become kin. This implies that animals hunted in or
brought back from the forest become the new intermediaries of a privileged form of
relationship with those who either killed them or look after them, by feeding them
and bringing them up. Capture can therefore be equated with familiarisation, as
Fausto explored with the idea of ‘familiarizing predation’ as a process of integration
of affines, in particular through commensality (1999, 2002).

1

This article is based on my doctoral fieldwork between November 2003 and February 2005
among the Trio, Wayana and Akuriyo of Southern Suriname and French Guiana, funded by
the ESRC, Trimty College, the Gates Cambridge Trust and the Smuts Memorial Fund. I am
indebted to Marc Brightman and Stephen Hugh-Jones for comments on earlier drafts.
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But how can such abstract concern with flexible classification translate into an analysis
of personhood and relations between people? The idea of moulding humanity out of
wild material has been used to support the view that there exists in Amazonia, and
in the Guianas in particular, an ideal form of egalitarianism, favouring a horizontal
redistribution of power within a community, as status is never fixed and must be
regularly regenerated. The importance given to nurturing processes is the result of
a focus on close kin, and what is described as a particular attention given by Native
Amazonian populations to social harmony and equality (Overing & Passes 2000).
This view, described by some as being rather ‘surprisingly angelic’ in its portrayal
of Amerindian peoples (Lorrain 2000: 293; Taylor 1996: 206) was particularly
challenged by another school of Amazonianists, which, following Viveiros de Castro
(1992), emphasized the predatory nature of the establishment of social relationships
in Amazonia. From that point of view, the process of the making of humanity within
a social group was understood by focusing on a social ontology based on shamanic
predation as a relational model according to which consanguinity was determined
through the management of affinity.
My intention here is to take a broader perspective on the making of persons, and
test the applicability of these theories to specific historical events. I wish therefore
to integrate a reflection on these nurturing processes found to be a common factor
throughout Lowland South America, within a grounded context in which outside
agents such as missionaries play a role. I contrast the nurturing practices between
kin with a different type of nurture, which is morally more ambiguous, and perhaps,
as I suggest, more coercive: that of a particular type of affine, the Other who comes
from the forest, the ‘wild one’. The latter can be described as the marginal person,
neither relative, nor affine, but yet potentially human.
In this article, I discuss the relationships that the Trio, who today regard themselves
as riperine horticulturalists and who have led a sedentary village life around mission
posts since the early 1960s, have established with the nomadic ‘wild peoples’ of the
forest, with a particular reference to those of them whom they ‘contacted’ and settled
three decades ago. I will analyse how the sedentarization of a group of forest-dwelling
hunter-gatherers illustrates the general trend in the Guianas, and arguably throughout
Lowland South America, towards the nurture of an ambivalent Other in order to
channel its transformative capacity. In both everyday and festive life they are
hierarchically distinguished and linked to the Trio, and I will show that this
relationship takes the form of a dual hierarchy: moral inferiority in the visible, social
world, and predatory superiority in the invisible, ambiguous world of the forest. By
contrasting witnesses' and participants' narratives of the expeditions in question, and
contextualising them with field data ahout the present living conditions of these
‘contacted peoples’, I wish to develop a wider
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discussion of interethnic relations and the making of transformative historical and
ecological paradigms in Amerindian communities experiencing changing living
conditions.

From Wajarikure2 to Akuriyo, naming the ‘wild people’
The Akuriyo, as they are now known, were made up of several families of
hunter-gatherers who had intentionally avoided developing bonds with neighbouring
Amerindian and Maroon communities from the Maroni river system until the
expeditions of the late 1960s. This avoidance in turn was reciprocated by Wayana,
Trio, Ndjuka and Boni villagers who, when going deep into the forest and around
unknown creeks to hunt, would always be on their guard for signs of the presence
of ‘wild peoples’ to whom were attributed ‘fierceness’ (ëire) and ambiguous spirit
power. Sightings of ‘wild people’ are today still the object of gossip, but were even
more so before any of the Akuriyo were engaged with socially. Throughout the 1960s,
with the development of French and Surinamese geological and geographical surveys
in the border area of French Guiana, Suriname and Brazil, occasional incidents
became the object of fantastic accounts (Cognat & Massot 1977).
Both early expedition narratives (Alhbrink 1956; Coudreau 1891, 1893; Crevaux
1879) and contemporary sources (Chapuis & Rivière 2003; Koelewijn & Rivière
1987; Magaña 1982 (in Jara 1990)) use several names when referring to nomadic
forest peoples of the region: Wama, Acurias, Oyaricoulets, to name only the most
recurrent ones.3 It is difficult to assess to what extent these names can be taken as
reliable references to particular corresponding peoples. While earlier sources might
refer to actual peoples who at that time were known by or gave themselves these
names,4 later accounts or myths collected after the sedentarization of the early 1970s
appear to have adapted to the recent historical events. My field experience suggests
that in both Tëpu and Antecume Pata, the Akuriyo were known as wajarikure before
contact and that they were given the name Akuriyo as the result of one of the early
and rather limited conversations the expedition members had with the peoples they
had just contacted. Some of the people in question who live in Tëpu today do call
themselves Akuriyo, and it is also the generic term with which they are addressed
and referred to by Trio or Wayana villa-

2
3

4

All words in italic are in Trio unless stated otherwise.
‘Oyaricoulets’ has often been translated as ‘long ears’ (Cognat & Massot 1977); earlier
sources mention ‘wild peoples’ with large ears, for instance: when on the Maroni, Harcourt
(17th C) heard of Indians with pierced ears, cheeks, nostrils and lower lips who are said to
be ‘of strength and stature far exceeding other Indians, having Bowes and Arrowes foure
times as bigge: what the Indians also report of the greatnesse of their eares’ (Harris 1928:
86).
The name Akuriyo was among those variously used to refer to wild peoples since the earliest
European accounts: in the 15th century John Ley was told of people called ‘Acurio’ living
in the mountains at the headwaters of the Maroni river (Lorimer 1994).
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gers. Within the general category of Akuriyo, there are self-denominated sub-groups,
namely: Turaekare, Akuriekare and Pëinjekeekare, and the word Akuriyo comes
from the sccond of these.5
However, wajarikure is still the name given by Carib-speaking communities of
the Guianese interior as well as the coast, such as the Kali'na, to the reputedly
murderous peoples from the forest whose spirit power puts them beyond the fringes
of humanity, intermingling in substance with cannibalistic spirits (Chapuis 2003).
On several occasions senior Kali'na from the sea-fishing village of Awala in French
Guiana, who live about 700 km away from the forest in which the wajarikure are
said to live, described to me how these pale, hairy beings would hide and shoot
poisoned arrows at unsuspecting hunters as if the latter were prey.
Whereas in the past the name ‘Akuriyo’ was occasionally attributed to forest
people, it has only become established as the identity of a particular group of people
since they have been a constant presence in Trio village life. Today, the Trio say
that, ‘before’, the Akuriyo used to be wajarikure, and that their peculiar physical
atrributes confirm or maintain their ‘wildness’ even though their daily practices have
changed since their sedentarization. When after a few years in Tëpu, the first Akuriyo
man decided to pluck his facial hair (including his eyebrows) the way the Trio did,
it was considered by the villagers as a breakthrough in his humanising process (Kloos
1977b).6 As their physical appearance (their ‘clothes’ in shamanic terminology)
changed, they became more like ‘proper’ human beings. To the Wayana, Trio and
Kali'na who describe themselves as having learnt to live together in peace, the ‘wild’
Indians represent the past, when they themselves mastered the various forms of spirit
knowledge of the forest, which they, to differing degrees, gave away in order to live
a peaceful, but sedentary life.
Before their sedentarization, the Akuriyo lived in and around a remote area covering
about 10,000 km2, situated between the headwaters of the Uremari in the East and
the creeks of the Oranje mountain range in the West, in southeastern Suriname.
Today, most of the remaining Akuriyo live in the Trio village of Tëpu, on the upper
Tapanahoni. They were tracked, displaced from their settlements and sedentarized
in 1970-71, after a first contact in 1968. These expeditions were organised at the
instigation and with the financial and logistical backing of several American Baptist
missions working with the Unevangelized Fields Mission. This organisation, which
specialised in the evangelisation of remote peoples,

5

6

Kare can be translated as ‘people’, equivalent to the Trio jana. Grupioni (2005) includes the
Akuriyo as a Trio itïpï, which is curious considering the history of avoidance between the
two groups and the extreme rarity of intermarriage even in mixed villages.
The pairing of body hair and potential wildness is found among both Trio. A proper person,
in their view, is one who, since birth, has been moulded into kin, as a baby at birth can
potentially grow into something else, a monkey in particular: the Trio word for a mother's
upbringing of a child means ‘to undo the spider monkey’ (arimika).
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was charged by the umbrella group West Indies Mission, to supervise the
sedentarization process of the indigenous communities living in the Surinamese
interior from the early 1950s onwards. It coordinated the provision of health care
and education, in partnership with, respectively for these two domains, Medische
Zending and the Dutch Reformed Church.

The uses of the idea of nurture
The contact, nurture and ‘education’ of forest peoples by riverine villagers have been
described in various parts of Lowland South America and elsewhere. Keifenheim
gives an account of contact expeditions involving the Kashinawa in western Amazonia
(1997); these expeditions were apparently organised without outside support.
Asymmetrical trade relationships exist in northwestern Amazonia between Tukanoans,
who are garden people, and the nomadic Maku.7 Historical records of early explorers
in eastern Bolivia describe a people called the Yuki, who used to rely on captured
enemies turned into slaves as intermediary hunters.8 This type of relationship can
also be found outside Lowland South America, and may reflect the often difficult
relationship between hunter-gatherers in general and agriculturalists (Lee & Daly
1999). An example is the unequal relationship established between the Efe (Grinker
1994) and Aka Pygmies (Bahuchet & Guillaume 1982) of Congo and the neighbouring
Lese Bantu villagers. These cases involve unstable trading partnerships between
‘civilising’ villagers, and ‘wild’ forest peoples, whom the former tend to fear and
despise.
Within the Amazonian context, of particular interest to us is the case of the Waiwai,
who live in Southern Guyana and across the border in Brazil. Howard (2001) has
studied the dynamic absorption by the Waiwai of the ‘unseen tribes’ of the forest in
order to reinstate and regenerate their own identity as a group, a practice which,
although it appears to have been a constant feature of Waiwai sociality, was at least
amplified considerably by missionary intervention. The case of the Trio is
geographically and historically related to that of the Waiwai. The latter were the first
mission ground for Claude Leavitt who later moved east into Suriname to evangelise
the Trio (Dowdy 1963). Senior villagers of Tëpu remember clearly how Koroni, as
he was known, came to them with the Bible and some Waiwai Christians who taught
them about God.
Two generations later, the Waiwai are still respected by the Trio as a reliable
source of knowledge and embedded expertise: their tëpitë, or forest gardens, are said
to be bigger than their own, and they are rumoured capable of cultivating more
varieties of manioc, bananas and sweet potatoes. They know how to build proper
communal houses, and

7
8

Hugh-Jones, personal communication.
Viveiros de Castro, personal communication. This appears still to be the case today (Jabin,
personal communication).
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are invited to supervise the construction of each new one by the leaders of Tëpu when
the need arises. When talking about the Waiwai, the Trio often use the adjective
kurano, which refers not only to aesthetic beauty but also to a sense of inner
contentment and social balance, and signifies a relation established between aesthetic
beauty and inherent goodness. By extension, these various descriptive forms imply
that the Waiwai have achieved a higher skill or higher rate of success in enhancing
the productivity of the foods and materials they grow and extract. The Trio's
admiration appears to be inspired by what they regard as the Waiwai's capacity to
control the esoteric and the physical worlds, in other words, the unseen and the seen,
to serve their needs. The Waiwai were the ones who brought the Trio Christianity
and the corresponding bonds with an apparently unlimited source of power and goods:
that of the missionaries. In this regard, for the Trio, the Waiwai are the opposite of
the Akuriyo, who two generations after sedentarization, are still relatively unskilled
at managing a garden, cooking bread and making beer, three essential features of a
socialising human. And as the Trio were and still are taught by the Waiwai how to
live better, the Trio in turn reproduce the same humanising process on the Akuriyo.
One of my main informants would repeatedly tell me: ‘We went to the Akuriyo
because they did not know about God or about gardens; they did not know how to
live properly’.

The contact and incorporation of the Akuriyo
In Tëpu, the Akuriyo represent a handful of families and childless couples spread
throughout the village. While most houses in the village are on stilts and, for some
privileged ones, have corrugated iron roofs, the houses the Akuriyo live in are small
huts with thatched roofs and rough wooden planks as walls. They are located for the
most part near the margins of the clearings, where arrow cane, bushes and fruit trees
grow, an area referred to by the Trio as wïrïpëtao, meaning the bushy, uneven area
between the village proper (pata) and the forest (itu) (Rivière 1981). This is the area
in which rubbish is dumped, including leftover bones or body parts of game and
other products of the forest, which may attract the spirits of their former animal
selves. For this reason, the wïrïpëtao, a liminal zone between the place of the village
and non-place of the forest, is associated with spirits. Apart from one family, which
has its own small rudimentary cookhouse, the Akuriyo rarely manage their own
households as autonomous units, but use the cooking space of neighbouring Trio
families. The absence of a cookhouse is a determining and revealing fact: game and
fish, as well as garden yields, cannot be processed autonomously by the Akuriyo,
but are de facto managed and redistributed by Trio, who by doing so secure themselves
with a constant source of foods (the Akuriyo are outstanding hunters, better than the
Trio).
This dependence is in turn justified by an appeal to the ongoing inca-
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pacity of the Akuriyo to be in charge of their own cookhouse. Stories of their failures
abound and are centred on their poor cooking and eating practices: for example, it
is said that an Akuriyo man died because he drank some beer his wife had made,
which was still poisonous because she had not processed the manioc correctly.9 The
best joke the Trio think they have about the Akuriyo and which would invariably
provoke hoots of laughter is as follows: when the Trio first encountered the Akuriyo
they handed them some manioc bread for them to eat. An Akuriyo man, perplexed,
not knowing what it was, took the bread, put it on the floor, and sat on it.10 Other
signs of social marginality are to be found in everyday practices highly regarded by
the Trio as a sign of humanity: those involved in bodily hygiene. Elderly Akuriyo
do not go to the river to bathe and enjoy a good swim before meals in the morning
and evening, but rather wash near their house with a gourd dipped in their water
container. The Trio complain of the stench the Akuriyo reputedly give off because
of their poor hygiene; smell is a strong marker of health and social propriety, and
considered to be polluting when inhaled.
Marginal yet closely supervised, each Akuriyo household is situated next to that
of a prominent Trio family, in general one of which a senior member plays a
predominant role in the village. But this does not in itself explain why some
households ‘own’ (entume) Akuriyo and some do not. The senior villagers whose
house is in charge of an Akuriyo family are those who took part in the expeditions
to contact the ‘wild people’ front the forest. Upon arrival in Tëpu in 1970 and 1971,
these Akuriyo families were ‘divided up’ between their captors, and ended up forming
a subservient class of people whose obligations of service and need for education
eventually were, passed on to their children.11 Thirty years on, they remain subservient
as their difference and inferiority are perpetuated by the idea that the Trio and Wayana
have a monopoly on a human, ‘proper’ perspective.

From brideservice to transformability: the Akuriyo today
In her study of the socialising processes the Waiwai make their ‘contacted peoples’
undergo, Howard distinguishes three levels of social inreraction through which
education and ultimately integration are achieved: first a

9

10

11

Bitter manioc (Manihot esculenta) (T: wii), is the main staple food among a large number
of Amerindian peoples. It is used for a wide range of products: beer, bread, farine, etc. The
lengthy preparation of bitter manioc centres on a detoxification process in order to remove
the cyanide acid from the root.
Manioc bread (uru, but also often referred to metonymically by the root's name wii) looks
like a very large hard biscuit of about 1 m50 in diameter (the older the harder), which, when
used, is broken into pieces and softened by being soaked in pepperpot juice during a meal,
or simply dipped in water to be eaten as a snack.
Cf. Kloos 1977a who, while acknowledging that the Akuriyo had suffered physically and
mentally from their sedentarization, and were being treated slightly heavy-handedly by the
Trio, predicted they would integrate with the Trio within one generation.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

291
prestation of foodstuffs, then of spouses through marital exchange of sisters and later
cross-cousins, and finally of knowledge, mainly through the apprenticeship of the
Waiwai language, the making of gardens and the Bible (2001). The outsider is thus
gradually humanised, first by transforming his body through the ingestion of the
quintessential civilising food, manioc, then by integrating him through kin ties, and
teaching what Howard argues are the most ‘civilising’ and the most highly regarded
aspects of Waiwai identity: language and Christian practice. The case of the Trio
contains both similarities and differences with this scheme. When the Akuriyo were
contacted, they too were handed manioc bread together with other garden products.
They were also told about the Christian God by the Trio. When they were brought
to the Trio village of Tëpu, they were gradually taught about the making of gardens
and the processing of its products. They were given the front benches in church and
supervised in their attendance at services to ensure they would learn about becoming
Christians (Kloos 1977a).
In his ethnohistorical study of trading networks, Mansutti (1986) has shown that
one of the most important trade ‘items’ across large areas of the Guiana region for
a long period was people: men who occupied an ambiguous status somewhere between
sons-in-law and slaves or servants. In this light the Akuriyo case may not be as much
of an anomaly as it may at first sight appear (cf. also Santos-Granero 2009). The
work which the Akuriyo perform for their Trio guardians is indeed similar to that
performed by men for their wife's father, and this brideservice is the only
institutionalised form of subservience among the Trio or Wayana. It is thus arguable
that the Akuriyo owe to their Trio tutors what may be called brideservice without a
bride (cf. Hugh-Jones, n.d.): even though absorption of distant people through
marriage appears in mythical and historical narratives, in this case the exchange of
spouses has very rarely occurred. Two generations later, the Akuriyo remain socially
and morally distinct: their knowledge of the Trio language and of the Bible is said
to be poor, their gardening skills are regarded as inferior, and their status of social
integration has remained little better than it was in the early 1970s. Even if it is
inaccurate to compare the Akuriyo to sons-in-law, it is no more useful to compare
them to children. They have not become Trio in the same way as an adopted Wayana
child does: even though by the time of their relocation all Akuriyo children had lost
at least one of their parents, they were not adopted into Trio families. Given the
current relatively high number of exogamous alliances between Trio, Wayana, Apalai
and Wayãpi (all garden people) in the area, and Guianese Amerindians' relative
flexibility as to self-denomination, this fixed marginality imposed on the Akuriyo
stands out as an exceptional case. The service I refer to as brideservice without a
bride is difficult to quantify and does not appear clearly to an outside observer at
first. It is discreet, but resilient. It can be
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regarded as twofold: occasional service for the village as a whole during feasts, or
specific services for the Trio family which educates the Akuriyo household in question
during daily village life.

Incorporation: taming the power of fierceness
One of my informants was the last Akuriyo to have been brought out of the forest to
Tëpu. He is a very quiet, gentle man married to another Akuriyo, and is the father
of a girl of fourteen. When there is a drinking party in the communal house next to
where he lives, he can be seen carrying benches and tables into it for the occasion.
His extreme reserve would make him a quiet, inconspicuous character barely
noticeable in the village, if it were not for his outstanding skill as a hunter and
gatherer, and his knowledge of the forest. He is one of the rare Akuriyo to own a gun
and is regularly solicited by the Trio to join them on hunting expeditions which are
organised throughout the year, and particularly in December. During these occasions,
my informant, along with the other Akuriyo, is openly relied upon as a good source
of game. The Akuriyo all know how to hunt well and are often said by the Trio never
to miss a shot, something which the Trio cannot claim for themselves as confidently
as in the past. A Trio hunter will admit today that his arms fail him: he can no longer
mark them or chant spirit songs to strengthen them and clear his eyes. He is a Christian
and cannot be seen to call on spirit power other than that of Jesus, especially since
the missionaries' severe banning of any form of ritual scarification (cutting of the
skin being prohibited in the book of Leviticus) and modification of the bodily envelope
in order to enhance hunting skills.
In this respect, an Akuriyo is different, as my Trio host once told me; he added,
miming with his upper body the action of shooting an arrow, that an Akuriyo knows.
He did not just imply that an Akuriyo knows the forest, but that his body knows; his
body matter is somehow more connected to the forest. His strength is intrinsic to
him, a quality that Trio nurturing techniques have not yet subdued, and his body
knows how to hunt. As Vilaça (2005) pointed out about the Warí's conception of the
body in Amazonia, this shamanic strength is connected to an excess of humanity
rather than a lack of it, an ability to transform that is only achieved by highly trained
individuals such as shamans and, I suggest, fierce ‘wild people’. So an Akuriyo
hunter never misses his prey, and during village celebrations his skill is put at the
service of the entire village, to which he hands his game over through the intermediary
of a Trio household which will then prepare it and redistribute it. It is tempting to
see in this relationship a paradox of bodily strength and social weakness, and I will
now explore this idea further.
The Trio who took part in the contact expeditions were quite open about it when
I raised the topic. They would remember the days of their
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trips into the forest as exciting times, when they were at the peak of their maturity
and physical strength. Talking of the past often made them nostalgic: they would
associate those events with the time during which they could still be successful
hunters and support their families. This association between their success as hunters
and their capture of the Akuriyo is often made and supports an interpretation of the
contact imagined as a capture of enemies who were brought back as prisoners to the
village of their captors. As such, they were regarded as being individually tied to the
Trio household of the man who seized them.
Like a hunter's prey, the Akuriyo, who were external, marginal people, were
brought into the village following a collective expedition, divided between households,
and eventually dispersed like the parts of a dismembered animal around different
influential parts of the village. The Akuriyo were divided up and distributed along
the various Trio kinship networks and paths of reciprocity which constitute the social
body of the village. Contrary to what has been suggested for comparable cases
elsewhere (Fausto 1999; Vilaça 1999), these captured peoples were not gradually
integrared, ‘familiarised’ within their new host community; instead they were merely
incorporated by means of this process of distribution. In theory, the Akuriyo were
absorbed through education as affines, but in practice, they were maintained as distant,
marginal people, owing a form of service, but regarded as Others.
This tension between an ideal of integration and a practice of non-integration of
the Akuriyo, is salient within Trio discourse itself. When recalling the events of the
contact in which he took an active part, my Trio host and informant repeatedly brought
forward the idea that he went to save the Akuriyo, not because of illnesses, nor
starvation (as missionaries such as Robert Hawkins hinted, see Howard 2001, Maf
Lifelink 2003), but because they were not humans, and had to be taught to live
properly. The arguments for this were that the Akuriyo did not have gardens, or
manioc bread. Together with the lack of this main staple, Trio descriptions of life in
the forest underline improper eating practices: the Akuriyo almost exclusively lived
off meat, and roasted it, often badly, leaving blood in it, instead of boiling it. This
equates them with spirit beings from the forest which live off raw meat and drink
blood. They were described and considered to be the likes of jaguars, one of the
favourite transformative states taken by shamans when on the hunt for human
soul-matter.12
These ‘wild people’ were still considered dangerous until they were fully subdued.
Ultimately, this outside, distant group of ‘other people’ can be seen as representing
a channelling device connecting the village to

12

This association is one found in other parts of Amazonia, such as among the Araweté (Viveiros
de Castro 1992), the Wari (Vilaça 1992) or the Achuar (Descola 1986).
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the external domain of the forest, which in turn is internalised through the consumption
of its game and fruits. As additional hunting tools, the Akuriyo become extensions
of the Trio bodies. They are tools which, under the reciprocal relationship of
humanising apprenticeship they undergo, pay their educators by enhancing the latter's
hunting efficiency. This association of an Akuriyo as a part of a Trio person involves
a relation, which is similar in some respects to the one reported by other tropical
Americanists between the hunter and his dog (Fausto 2002), and by extension, between
people and the pets they bring up (Howard 2001).

A pet to familiarize or a people to control?
The relations established between humans and their pets has captured the imagination
of Amazonianists in recent years, both from a symbolic point of view in terms of the
capture and integration of affines (Fausto 1999) or their taming into becoming part
of a regenerated collective identity (Howard 2001), and in a structural analysis of
how Amerindians relate to the animals they hunt and eat (Descola 1998; Erikson
1996; Hugh-Jones 1996). The pets in question are either the small offspring of a
female killed to be consumed (various species of monkeys, tapirs, armadillos, or
peccaries), birds caught in the wild to be tamed to speak and sing for entertainment
or for sale (parrots, parakeets, twa-twa), animals not captured but harvested from the
forest and transformed through a civilising diet into safe and edible substances (snails,
tortoises), or animals introduced by outsiders for utilitarian purposes and
re-appropriated by the villagers (dogs, cats, and chickens). The available lirerature
on the subject however, does not seem to draw particular attention to the various
indigenous classificatory distinctions, and the corresponding different social relations
established between the different types of pets. For instance, the term of address, the
relationship to and the type of education given to a dog, differs from those of a talking
parrot, or a cat. The way these living beings are regarded, interacted with, their use
and purpose, the person in charge of their education and tutelage, their classification
as providers of foods, foods themselves, their potential powers and capacities are
essential elements in the establishment of a particular set of codes for social
interaction.
In the context of the relationship the Trio have with the Akuriyo, a conceivable
analogy could be drawn between the latter and dogs. Both are used for hunting, both
are ‘educated’, and expected to be subservient and submissive, both carry around
the village an air of conspicuous self-effacement, with a lowered neck and eyes
riveted to the floor. Both are spatially located on the margins of the village, dogs'
platforms and Akuriyo's houses are the only residential units which are not turned
inwards towards the communal centre of the village grounds but remain by the bushy,
uneven area delimiting the village proper (pata) from the
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forest (itu) referred to as place of spirit-matter (wïrïpëtao). And as the Trio encourage
the Akuriyo to ‘transform’ their bodily appearance by adopting their style, a dog is
similarly moulded and tamed into a humanised being. However, while dogs and
Akuriyo can both constitute a source of income, and the labour of both is used to
hunt game as a source of cash, the analogy between the two can hardly be stretched
further: a dog can be sold. A dog is an object of human moulding, the result of a
lengthy process of transformation; it is literal kin, the extension of the hunter's body,
and is fed by his mother like himself. But the Akuriyo is a ‘wild Indian’ undergoing
a never-ending process of becoming human; he is not referred to by any classificatory
term, is never physically moulded (although he imitates Trio styles of dress), and is
maintained out of the domestic circle, except for the occasional sharing of a communal
meal.
From a Trio point of view, an Akuriyo is not a pet, but a marginal, non-marriageable
Other, who requires attention towards his/her education, but is also a source of
lucrative goods and services, and an ‘object’ of prestige for his owner; but more that
the political and economic aspects, the position of the Akuriyo is about creatively
artracting and channelling the influence of transformability. The active symbolic
negotiation and social appropriation of the Akuriyo by the Trio as a new category
of marginal person, who is treated like a son-in-law, nurtured like a pet, but never
integrated as kin, demonstrates the limitations of abstract models based on
essentialised conceptualisations of Amazonian cosmology. The nurture of the Other
does not only serve to turn others into kin, but can also be used to preserve certain
forms of alterity: transformative processes of the making of kinship can be defined
and delimited in order to achieve the encompassment of alterity and spirit power.

Conclusion
Bodily strength or instability may, paradoxically, be connected to an excess of
humanity rather than a lack of it, an ability to transform that is only achieved by
highly trained individuals such as shamans and fierce ‘wild people’. The Akuriyo
thus cannot be strictly understood as subordinates; their powerful capacities come
into their own as soon as they leave the socialised space of the village clearing to
enter the other world of the forest. Strong, fierce, transformable, their multifarious
state as hybrids reflects the ambiguous perception the Trio and Wayana in turn have
of their own historical process, as deeply marked within their bodies. The Akuriyo
never lose their wildness although it is subdued by their constant childlike submission
to nurturing processes. Children too are transformable, their souls being regarded as
not yet firmly anchored to their bodies, but are vulnerable because of their inability
to control this unstable state. The Akuriyo cannot control their transformability either
in a social environment, which is why they need to be controlled by
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fully social guardians, but in the forest environment this quality becomes an advantage.
In Lowland South American ethnography, the body is often shown to be a place
of incessant modification, yet little has been said about differences among Amerindian
bodies in a context of sedentarization. Whereas all bodies are constantly subjected
to nurturing techniques, some are attributed different levels of socialization,
characterised by varying propensities to transform. The Akuriyo represent for the
Trio a further abundance of people to control, a privileged source of game, a display
of the Trio's own extended influence, and a way of benefiting from sources of
shamanic power to which they as Christians no longer have direct access. For
Amerindians living in a historical context of sedentarization and evangelization, the
transformability of ‘wild people’ can thus become a strategic tool in their sustained
management of the social, ecological and cosmological networks to which they
belong.
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Lodewijk Hulsman
De Guiaansche Compagnie
Nederlanders in Suriname in de periode 1604-1617
De periode vóór de stichting van de Engelse kolonie door Willoughby in 1650 wordt
in de geschiedschrijving vaak behandeld als een betrekkelijk onbelangrijk voorspel
van de ontwikkeling die heeft geleid tot de tegenwoordige Republiek Suriname.
Suriname was destijds een Indiaans gebied waar de Europese geschiedschrijving nog
niet begonnen was. De eerste Europese kolonisten werden verdreven door
krijgszuchtige Caraïben. De onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft geleid
tot de erkenning van de Inheemse bevolking als staatsburgers. Daardoor is het
prekoloniale deel van hun geschiedenis onderdeel van de nationale geschiedenis
geworden. De verslaglegging van de Guiaansche Compagnie uit Amsterdam is een
zeldzame kennisbron over de eerste contacten tussen Nederlanders en Indianen in
Suriname.1 Op basis van deze bron volgt hier een beschrijving van de aard van de
handel van Nederlanders met Indianen in de periode 1604-1617.2
De Guiaansche Compagnie richtte zich tussen 1604 en 1617 vooral op de handel
met de Indianen die langs de Atlantische kust van Guiana woonden. Haar geschiedenis
biedt daardoor inzicht in de ontwikkeling van de eerste relaties tussen Europeanen
en Indianen in een Zuid-Amerikaans gebied waar deze relaties relatief laat ontstonden.3
Guiana werd vóór de komst van de eerste Europeanen doorkruist door Indiaanse
routes waarlangs goederen uitgewisseld werden; de kust van Suriname was onderdeel
van het Caraïbisch interactiegebied. De regio van het tegenwoordige Paramaribo
was een centrum in dit netwerk (Boomert

1

2
3

De naam ‘Guiaansche Compagnie’ is een keuze van de auteur uit de verschillende manieren
waarop deze onderneming vermeld wordt, zoals de ‘Compagnie op Guiane en de Wiapoco’,
de ‘West-Indische Compagnie’ en de ‘Oude Compagnie’. Zie Boven (2009) voor een discussie
over het belang van de historische voorstellingen van Indianen.
Dit artikel is een bewerking van passages uit hoofdstuk 2 van mijn proefschrift over de handel
van Nederlanders met Indianen in Amazonia tussen 1580 en 1880 (Hulsman 2009).
Guiana wordt gedefinieerd als het gebied tussen de Atlantische Oceaan en de Orinoco en
Amazone. De Europese penetratie van dit Indiaanse gebied begon omstreeks 1580 en leidde
in 1680 tot een gebiedsverdeling tussen Spanje, Portugal, Frankrijk en Nederland. Andere
Amerikaanse gebieden, zoals Peru, Mexico en Brazilië, waren destijds al gekoloniseerd. De
Engelse verovering van de Nederlandse kolonies in westelijk Guiana in 1814 leidde tot de
vorming van Brits-Guiana. Het grondgebied van Guiana is tegenwoordig verdeeld onder de
staten Venezuela, Guyana, Suriname, Frankrijk en Brazilië.
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1987; Versteeg 2003; Rostain 2008). Archeologisch onderzoek van Indiaanse
nederzettingen in Suriname wijst uit dat veel plaatsen eeuwenlang bewoond werden
(Boomert 1993; Versteeg 2008). De historische kennis over de bewoners van Suriname
in de periode 1600-1650 is echter zeer beperkt (Boomert 1984; Whitehead 1996:
27-28).
De eerste Nederlanders arriveerden aan het einde van de zestiende eeuw op de
Wilde Kust, gelegen tussen de Amazone en de Orinoco (Goslinga 1971: 54-58). De
Guiaansche Compagnie uit Amsterdam was een van de handelshuizen die daar actief
waren. Haar activiteiten concentreerden zich vanaf 1610 vooral in het gebied van
het tegenwoordige Suriname, tussen de Marowijne en de Corantijn. Simon van Brakel
publiceerde in 1914 een transcriptie van een in opdracht van de Guiaansche
Compagnie opgestelde akte (Van Brakel 1914). De nederzettingen van de Compagnie
waren vooral handelssteunpunten. Hoewel er plannen voor kolonies met Europese
vrouwen gemaakt werden, zijn er geen aanwijzingen dat die in deze periode ook
daadwerkelijk gesticht werden (Hulsman 2009: 81, 203).
Uit de verslaglegging van de Guiaansche Compagnie komt een beeld naar voren
van een Suriname waar kleine groepen Europese mannen, de zogenoemde leggers,4
leefden tussen Indianen, met wie zij handelden en exportgewassen plantten. De
Compagnie contracteerde schippers die de leggers van benodigdheden en
handelsgoederen voorzagen en de retourlading vervoerden naar Amsterdam, waar
zij verkocht werd. Fricties tussen de leggers en Indianen leidden omstreeks 1617 tot
beëindiging van de activiteiten van de Guiaansche Compagnie. In de verklaringen
voor de gewelddadigheden in Suriname wordt gewezen op het gedrag van sommige
leggers als de oorzaak van deze fricties.

De oprichting van de Guiaansche compagnie
De exacte datum van het ontstaan van de Guiaansche Compagnie is onbekend. Wel
is de vermelding in 1604, in de resoluties van de Staten-Generaal, van de afwijzing
van een verzoek van Zanen, Plancius en Jacobs om belasting te mogen heffen op het
scheepsverkeer aan de noordelijke kust van Brazilië en Guiana, een aanwijzing dat
deze onderneming destijds al actief was (USC 1898, II: 36). De Vlaamse migrant
Petrus Plancius raakte vooral als cartograaf bekend. Hij was een belangrijke adviseur
van de toenmalige stadhouder prins Maurits, die de expansie van de zeevaart vanuit
de Republiek stimuleerde als een belangrijke bijdrage aan de strijd voor
onafhankelijkheid tegen de koning van Spanje (Zandvliet 1998). Dirck Claes van
Zanen, of Sanen, zoals zijn naam meestal gespeld wordt, was de zakelijke grondlegger
van de Guiaansche Compagnie; zijn naam bleef van begin tot einde verbonden met
deze onderneming. Schipper Jacobs was waarschijnlijk dezelfde persoon als

4

De leggers verbleven meestal één à twee jaar aan de kust en werden in die periode één à twee
keer door een schip van de Compagnie bezocht.
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Pieter Jacobs Geusebroeck, die als een van de eerste Nederlanders op Guiana voer
(Hulsman 2009: 62-63).
De Nederlandse vaart op Guiana was begonnen aan het einde van de zestiende
eeuw, toen schippers zich in het kielzog van Engelse expedities zoals die van Ralegh
en Keymis begaven. De eerste bekende verkenning was die van Abraham Cabeliau
in 1598. Cabeliau verbleef enige maanden bij het eiland van Cayenne en verkende
van daaruit de omgeving. Daarna zeilde hij langs de kust naar de Orinoco en naar
Trinidad (Goslinga 1971: 485-488). De kust van de Amazone tot het eiland Trinidad
was één groot interactiegebied voor de Nederlandse schippers die hier voeren in het
begin van de zeventiende eeuw (Hulsman 2009: 62). Het handelsgebied van de
Guiaansche Compagnie strekte van de Cabo do Norte aan de Amazone tot aan de
Corantijn.
Al snel werd de rivier Oiapoque (grensrivier tussen Frans-Guyana en Brazilië) de
belangrijkste regionale bestemming voor de Nederlandse scheepvaart. John Wilson,
die als een van de kolonisten van Leigh5 tussen 1604 en 1606 bij de Oiapoque verbleef,
vermeldde de aankomst van twee Nederlanders, eind 1605, met het schip de Hoope,
dat uitgereed was in Amsterdam. Het schip kwam uit de Amazone en lag vanaf
december 1605 tot mei 1606 in de Oiapoque om vervolgens enige tijd in Cayenne
te handelen, alvorens via Trinidad retour te zeilen. Wilson merkte op dat de
Nederlandse leggers ruim voorzien waren van handelsgoederen. De schipper was zo
vriendelijk om de Engelsen terug naar Europa te vervoeren (Hakluyt 1903/1905:
350).
Deze Nederlanders waren in dienst van de Guiaansche Compagnie. Haar activiteiten
aan de Wilde Kust worden voornamelijk gedocumenteerd door bronnen in het
Amsterdamse Stadsarchief. Zo blijkt uit een akte in het daar aanwezige notariële
archief dat Willem Alberts op 22 mei 1605 tekende voor een verblijf van twee à drie
jaren op de Wilde Kust in dienst van de Compagnie op Guiane en de Wiapoco.6
Alberts was de laatste die tekende. Cornelis Merthen Kajoen en Thonis Lodewijcxsz
hadden een paar dagen eerder al getekend. De mannen waren aangenomen om handel
te drijven voor de Compagnie als leggers, zoals de handelaars aan de Wilde Kust in
contemporaine bronnen genoemd werden.7
Kajoen verdiende bijna tweemaal zoveel als Lodewijcxsz en Alberts, die zich
beiden ook nog aan de extra clausule in hun contract moesten houden om de ijzeren
gereedschappen te onderhouden en te slijpen. De vergoeding die de leggers daarvoor
van de Indianen kregen, moesten zij aan de Compagnie afdragen. Blijkbaar wisten
de bewindhebbers van de

5
6
7

De Engelsman Leigh vestigde zich in 1604 met een dertigtal mannen en jongens bij de
Oiapoque.
De Wiapoco was een contemporaine vorm van het toponiem Oiapoque of Oyapock.
Een eerder contract met Kajoen en Meijnert Simissen, dat tevens bepaalde dat zij hun vrouwen
zouden meenemen, was geannuleerd (Hulsman 2009: 61).
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Compagnie dat er bij de Indianen grote vraag bestond naar ijzerwaren zoals bijlen
en messen, en dat er dus verdiend kon worden aan het onderhoud van deze
gereedschappen. Zij hadden blijkbaar besloten om deze verdiensten aan de Compagnie
te laten toekomen (Hulsman 2009: 61).
Willem Alberts en Kajoen keerden in 1607 terug in Amsterdam. In maart 1608
legden zij op verzoek van de bewindhebbers van de Guiaansche Compagnie een
verklaring af bij notaris Bruijningh over schipper Pieter Jacobs Geusebroeck van het
schip de Hoope waarmee zij teruggereisd waren.8 Uit de verklaring van Alberts en
Kajoen blijkt dat Geusebroeck in mei 1607 met de Hoope in de Oiapoque was
binnengelopen. Alberts en Kajoen hadden de uitgehongerde bemanning van voedsel
voorzien en een paar zieken in hun huis verzorgd. Ze hadden Geusebroeck messen,
bijlen en kralen ter waarde van 125 pond tabak gegeven. Bovendien was Alberts
samen met leden van de bemanning wel dertig mijl de rivier de Arucaua opgevaren
om voedsel te kopen van de daar woonachtige Indianen.
Geusebroeck had tegen betaling van tabak en andere goederen een Indiaan
meegenomen naar Amsterdam. Na aankomst had hij deze Indiaan, die Jan genoemd
werd, aan zijn lot overgelaten, zodat de Guiaansche Compagnie voor de kosten van
zijn verblijf opdraaide.9 De activiteiten van de Compagnie verlegden zich echter al
spoedig verder westelijk van de Oiapoque.

De Guiaansche compagnie in Suriname
In april 1609 vertrok Willem Alberts opnieuw naar Suriname, ditmaal als commies
op het schip de Capraeven onder schipper Thijs Volkerts Mossel uit Monnickendam.10
Commies of koopman was de titel van de vertegenwoordiger van de reder aan boord.
De commies beheerde de goederen op het schip en kon de schipper en bemanning
orders geven; hij was daarmee de machtigste man aan boord. Alberts bleef met de
onverkochte goederen aan land, het schip arriveerde in het voorjaar van 1610 weer
in Nederland.
Kort daarna vertrok de Capraeven opnieuw naar Guiana. Een andere notariële
akte vermeldt namelijk dat het volk van het schip de Kemphaen, dat daar
achtergebleven was, waarschijnlijk met de Capraeven zou terugkeren. De Kemphaen
was in april 1610 naar Guiana gevaren en keerde in december van dat jaar terug,
waarbij het ook vracht van de Capraeven meenam. Uit een latere notariële verklaring
blijkt dat de Capraeven in Suriname had gelegen. Martijn Cornelis uit Purmerend
verklaarde in 1617:
8

9
10

Waarschijnlijk was Geusebroeck dezelfde schipper Jacobs die in de resolutie van 1 maart
1604 van de Staten-Generaal genoemd werd in relatie tot het verzoek van Plancius en Van
Zanen. Blijkbaar was hij gaan varen voor Louis Delbecque, die hem in september 1607 had
laten verklaren dat de reis normaal verlopen was (Hulsman 2009: 62-63).
Voor het bezoek van de Indiaanse Jan aan Amsterdam zie ook Oostindie & Maduro 1986:
10.
Hart vermeldde dat Mossel waarschijnlijk als stuurman op de Zeeridder had gevaren met
Cabeliau. In 1613 voer hij als schipper naar Nieuw-Nederland (Hart 1959: 59, 21-33, 56-60,
74-97).
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hoe waer is dat getuijge omtrent seven jaeren geleden ter dienste van de
Voorzegde Comp met het schip de Kapraven daer schipper op was Tijs
Mossel van Monnickendam van dese landen gevaren is naer west Indien
ende dat hij getuijge op de reviere van Suriname t' Mopanbon voor
ondercoopman van de voorz companie omtrent vijer jaeren gelegen
hebbende om te handelen (geciteerd in Hulsman 2009: 63).
Suriname bleef blijkbaar een interessante bestemming voor de Guiaansche Compagnie
want in oktober 1611 zeilde voor deze onderneming de Roos vanuit Amsterdam. De
overeenkomst met de schipper vermeldde:
van desen lande sal seijlen ende recht door loopen naer Sorinam in West
Indien ende opt believen vande voorzegde bevrachters ofte haer commissen
tot drie verscheijde [maal] te seijlen, verseijlen inde riviere aldaer (geciteerd
in Hulsman 2009: 64).
De Roos moest dus op verschillende plaatsen laden en lossen; de overeenkomst
noemde een periode van zes weken. Daarna vermeldde het contract dat de schipper
‘met Godtes hulpe seijlen ende keren sal naer deser voorsegde stede van
Amsterdamme’ (Hulsman 2009: 64).
Willem Alberts was toen weer in Amsterdam en had de dienst van de Compagnie
verlaten, want op 3 oktober 1611 insinueerden de bewindhebbers hem in verband
met een op handen zijnde reis van Alberts naar de Wilde Kust. De bewindhebbers
van de Guiaansche Compagnie waarschuwden Alberts dat zij actie tegen hem zouden
ondernemen als hij hun zakelijke belangen op de Wilde Kust op enigerlei wijze zou
schaden. De naam van de concurrent werd niet genoemd in de insinuatie. Delbecque,
die eerder had opgetreden als reder van de Hoope van schipper Geusebroeck en dus
een mogelijke concurrent was, rustte in 1611 de Hagedisch uit om naar de Wilde
Kust te zeilen en vandaar naar Trinidad. Waarschijnlijk was de concurrent echter
een andere compagnie uit Amsterdam (Hulsman 2009: 64).

De compagnie van Fritsen en Co.
De Guiaansche Compagnie had zich na de afwijzing van haar verzoek aan de
Staten-Generaal in 1604 tot prins Maurits gericht om een patent voor haar activiteiten
te verwerven. Dit was in eerste instantie gelukt, want het commissieboek van prins
Maurits vermeldt een patent dat in november 1611 werd verleend aan Sanen en
Dobbesz om als enigen handel te mogen drijven in het gebied tussen de rivieren de
Araguari en de Saramacca op de kust van Guiana.11 De Compagnie stelde in haar
verzoek dat zij leggers had in zes rivieren: ‘Arrowarij, Maijcari, Ekotika,

11

Koninklijk Huisarchief (KHA), Den Haag, A 13 VI-29 1v.
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Canemawijm, Serinama ende Sorname’. De eerste twee rivieren liggen hij de Cabo
do Norte in de tegenwoordige Braziliaanse staat Amapá, de andere vier zijn de rivieren
Cottica, Commewijne, Suriname en Saramacca in het tegenwoordige Suriname.
Dit patent werd echter geannuleerd, waarna in september 1612 een aangepast,
gelijksoortig patent werd verleend aan de Guiaansche Compagnie, evenals aan een
andere Amsterdamse compagnie waarbij onder anderen Hendrick Fritsen, Jan
Hulscher, Pieter Thielemans en Jan Jansz Vreelandt betrokken waren.12 Fritsen was
actief als tabakshandelaar in Amsterdam, vanaf 1611 wordt hij ook genoemd als
reder van schepen naar de Wilde Kust.13 Hulscher, die in de nieuwe compagnie
participeerde, had in 1611 een aandeel in de Capraeven overgenomen en was ook
actief in de vaart op Noord-Amerika.14 Thielemans komt hieronder aan bod.
De expedities van de Guiaansche Compagnie waren blijkbaar succesvol genoeg
om andere Amsterdamse ondernemers aan te zetten tot het oprichten van een
concurrerende compagnie, die zich vooral richtte op Suriname en op het gebied tussen
de Corantijn en de Orinoco. Het verzoekschrift aan prins Maurits vermeldde dat naast
het drijven van handel met de Indianen, van wie sommigen kennelijk in bezoldigde
dienst van de Compagnie waren, gewassen verbouwd zouden worden, en dat er bij
de Corantijn een ‘sterkte’ was gemaakt.15 In 1612 waren dus twee Amsterdamse
compagnieën actief aan de Wilde Kust en beide hadden een patent voor hun
activiteiten verworven. Het is opvallend dat in het tweede patent ook een zuidgrens
werd genoemd, namelijk de evenaar.16

Nederlanders bij de Corantijn
In 1614 bevrachtte de Guiaansche Compagnie de Witte Swaen voor een reis waarbij
zowel de Marowijne als de Corantijn aangedaan moest worden. Wessel Loeff werd
in maart 1614 gecontracteerd om voor de Compagnie bij de Corantijn in Maretteque,
de Maratakkarivier, te ‘liggen’; hij zou daarheen reizen met de Witte Swaen (Hulsman
2009: 65). Thielemans van de nieuwe compagnie nam ook deel aan de equipage van
de Witte Swaen in 1616, samen met de Guiaansche Compagnie.17 De

12
13
14
15
16
17

KHA A 13 VI-29 51v-52v.
Stadsarchief Amsterdam (SAA), Notarieel Archief 5075 122/193v 1611 01 01; 123/203v
1611 04 01.
SAA_5075_119/110 1610 05 01 voor de Capraeven; voor Noord-Amerika:
SAA_5075_456/394 1614 08 28. Over Hulscher in Nieuw-Nederland (Hart 1959: 57).
KHA A 13 VI-29 51v-52v. Een sterkte was een fortificatie, in Guiana in deze periode vaak
een versterkt huis van hout.
‘de landen ende gedeelten vandien gelegen tusschen de riviere Coretinij ende Orinoque beijde
incluijs ende tusschen de middel Linie ende de Guianische zee’ (KHA A 13 VI-29 51v-52v).
De compagnie van Thielemans had eerder het schip Postpaert onverrichterzake uitgereed
en was misschien daarom met de Guiaansche Compagnie in zee gegaan
(SAA_5075_134/223V-225).
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equipage werd ondernomen terwijl een handelspost in deze regio kort daarvoor
vernietigd was door een Spaanse aanval.
In een notariële akte gedeponeerd 16 februari 1614 in de plaats San José op het
eiland Trinidad legde kapitein Melchor Cortes een verklaring af over een op een
Nederlandse nederzetting bij de Corantijn ondernomen aanval. Het is onduidelijk of
het hier de sterkte van de compagnie van Fritsen bij de Corantijn betrof of de post
van de Guiaansche Compagnie bij de Maratakka. Cortes verklaarde dat de Spaanse
troepen de Nederlanders in 1613 na een reis van ruim twee maanden hadden
gelokaliseerd, mede met de hulp van een Indiaanse vrouw die in dienst geweest was
van de Nederlanders, maar die daarna was gevlucht. Zij vielen het fort aan, maar de
verdedigers, bijgestaan door hun Caraïbische bondgenoten, sloegen fel van zich af.
De Spaanse troepen slaagden erin het bladerdak in brand te steken, waardoor de
verdedigers omkwamen. De verbrande lichamen van zes verdedigers werden
gevonden. In het fort bevonden zich vier vierroers (ouderwets geweer) en twee kleine
bronzen stukken. Ook maakten zij een grote buit aan bijlen, messen en kapmessen.
De Spaanse verklaring maakt melding van Nederlanders die Caraïben in dienst
hadden en met wiens dochters zij huwden (Hulsman 2009: 96). Twee Nederlanders
die niet in het fort waren, werden gevangengenomen. Zij vertelden dat ze een grote
hoeveelheid tabak gezaaid hadden en dat ze op schepen wachtten om de lading af te
zenden. De verklaring van Cortes vermeldt ten slotte dat het goed was dat de
Nederlanders verjaagd waren, omdat de Arawak zo beschermd konden worden. De
expeditie nam uiteindelijk meer dan vijf maanden in beslag (Goslinga 1971: 79).
Blijkbaar werd de Compagnie niet afgeschrikt door de Spaanse aanval in 1613, of
misschien was het nieuws nog niet bekend. Zij bleef althans doorgaan met het
bevrachten van schepen met als bestemming het gebied tussen de Marowijne en de
Corantijn. In 1616 bevrachtte de Compagnie het schip de Rode Vos voor een reis
naar Guiana, onder meer naar de Marowijne (Hulsman 2009: 65).

Het einde van de Guiaansche Compagnie
In 1616 bereikten de eerste berichten dat er in Suriname iets mis was de Guiaansche
Compagnie. De Jonas van schipper Cotgen Claes van Edam, een concurrerend schip
met Alberts als commies, bezocht in 1616 de Marowijne. Cornelis Jans legde op
verzoek van de Compagnie op 22 september 1616 een verklaring af over deze reis.
Daaruit blijkt dat Alberts omstreeks maart 1616 bij de Marowijne aan land was
gegaan, nadat in een hutje daar een aantal stukken letterhout waren gevonden. Dit
werd hem noodlottig, want Cornelis verklaarde dat Alberts daarna door de wilden
was omgebracht. Cornelis Schaegen verklaarde in dezelfde akte dat hij met een ander
schip, de Sint Pieter, bij de Marowijne was geweest en daar van Indianen gehoord
had dat Jan Dams en Barent Cuyper, die
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het letterhout verzameld hadden, zes maanden daarvóór gedood waren, samen met
de andere leggers van de Compagnie (Hulsman 2009: 65-66).
Alberts werd dus in het voorjaar van 1616 door niet nader genoemde Indianen
gedood. De andere leggers waren eind 1615 eveneens door Indianen gedood. De
aanleiding voor dit geweld wordt gedocumenteerd in diverse verklaringen die op
verzoek van de Compagnie in 1617 werden afgelegd. Deze verklaringen betroffen
gebeurtenissen tussen 1611 en 1614 bij de Surinamerivier. Stoffel Alberts, een broer
van Willem, had daar in 1613 verschillende Indianen gedood. Jeurriaen Eldertsz
legde op 6 mei 1617 de eerste van een reeks verklaringen af over de gebeurtenissen
in Suriname en legde de schuld van het conflict met de Indianen bij Stoffel Alberts
en Claes de Vries. Deze twee hadden zonder reden een moord begaan op een Indiaanse
vrouw in de ‘bossage van de huijsen af’ (Hulsman 2009: 66).
Sommige latere verklaringen noemden Jeurriaen, een neef van Stoffel Alberts,
zelf als een van de medeplichtigen. Cornelis Jansz Scheur legde op verzoek van de
Compagnie een verklaring af waarin hij stelde dat Stoffel in het dorp Parmurbo eerst
een Indiaanse jongen had verwond en daarna een Indiaanse tolk had gedood. Cornelis
noemde deze Indiaan Ballemaij en vermeldde dat hij door de Nederlanders Jan
genoemd werd, misschien dezelfde Jan die in 1607 Amsterdam had bezocht. De
acties van Stoffel Alberts en anderen leidden tot vergeldingen van Indianen waarbij
Nederlandse zeelui en leggers gedood werden (Hulsman 2009: 66-67).

Een kaart van Suriname in 1615
De gegevens in het Amsterdamse Stadsarchief over de activiteiten van de Guiaansche
Compagnie worden aangevuld met een anonieme en ongedateerde kaart in het
Nationaal Archief die de namen van een aantal leggers vermeldt in het gebied tussen
de Suriname en de Corantijn. Deze kaart bestrijkt het gebied van de Amazone tot de
Corantijn en bevat tekeningen van grotere en kleinere huizen, sommige met de namen
van leggers. Bij veel plaatsen zijn echter geen namen aangegeven; dit zijn
waarschijnlijk Indiaanse nederzettingen waar gehandeld werd. De kaart is eigenlijk
vooral een weergave van de Indiaanse woonplaatsen in het gebied van Suriname (zie
afbeelding 1).18
De kaart noemt behalve de namen van de leggers een aantal rivieren en een paar
plaatsnamen. De bovengenoemde rivieren Arrowarij en Maijcari in de tegenwoordige
Braziliaanse staat Amapá zijn weergegeven. Vooral het gebied tussen de Marowijne
en de Corantijn is gedetailleerd afgebeeld. De kaart laat zien dat er een goede kennis
was van de waterwegen achter de kust. Er zijn ankerplaatsen getekend, vaak bij de
vestiging van een legger.
De kaart vermeldt weinig plaatsnamen, maar bij de eerste bocht in de
Surinamerivier is Permerba wel vermeld. Hoger op de Surinamerivier lag

18

Nationaal Archief, Den Haag,_4.VEL_652.
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Stoffel. Bij Stoffel staat de naam Maromba, die Jan Jacobsz Bens in zijn verklaring
gebruikte. Hij verklaarde: ‘te Marumba, een dag gaans van Garnabo, waren als
kooplieden van de Compagnie, Stoffel Alberts (broer van Casper Alberts) en Jeurriaen
zijn neef beneffens Claes de Fries’. Bens verklaarde verder: ‘heeft hij getuijge tot
Garnabo aende revier de Commewijne omtrent derde halff jaren gelegen om te
handelen’.19 De plaats bij de Commewijne waar de kaart Black Herry vermeldt, is
dus vermoedelijk Garnabo. Verder westelijk lag Marten Oom bij de Pararivier, een
zijarm van de Suriname.

Afbeelding 1. Suriname omstreeks 1615. Riviernamen zijn cursief. Dit is waarschijnlijk de eerste
kaart waarop Paramaribo vermeld wordt. Tekening naar detail van de kaart NL-HaNA_4.VEL_652
(auteur).

De Saramacca is prominent weergegeven met een aantal Indiaanse huizen. Ook
de Coppename, Wayambo, Nickerie en haar zijrivier de Maratakka zijn afgebeeld.
Wessel Loeff lag ver naar het westen bij de Maratakkarivier, ter hoogte van zijn
positie is een ankerplaats in de Corantijn getekend. Bij de Corantijn is de nederzetting
van de andere compagnie afgebeeld met de naam Tielemans, dezelfde Tielemans die
werd vermeld als participant in het patent van september 1612. Tielemans was
blijkbaar degene die ter plekke optrad als zaakwaarnemer van de ‘nieuwe’ compagnie.
De kaart is waarschijnlijk getekend na 1614 omdat Wessel Loeff in dat jaar
gecontracteerd werd. Het is mogelijk dat de vervaardiging van de kaart verband houdt
met een onderzoek naar de oorzaak van de dood van de handelaars op de Wilde Kust
die waren omgebracht door Indianen, en naar de achtergrond van de verwoesting
van de post aan de Corantijn door Spanjaarden.20 De kaart werd waarschijnlijk door

19
20

SAA_5075_278/438 1617 06 22.
Het is mogelijk dat het hulpverzoek van Indianen dat leidde tot de Spaanse expeditie in 1613
verband hield met het gedrag van de Nederlandse leggers.
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Hessel Gerrits gebruikt bij de samenstelling van de kaart van Guiana die De Laet in
1625 publiceerde (Hulsman 2009: 323). Zij is vooral een nautische weergave van
een aantal rivieren langs de kust met Indiaanse nederzettingen, wat suggereert dat
zij door een zeeman is gemaakt. Het is opvallend dat de namen van de Nederlanders
verder in het binnenland liggen. Dit was blijkbaar het gebied waar de Indianen
woonden met wie de Nederlanders handelden.

De handelsactiviteiten van de Guiaansche Compagnie
Dirck Claes van Sanen was de centrale figuur in de onderneming. Al snel verschijnt
echter de naam van IJsbrant Dobbesz. Deze twee zijn altijd aanwezig in de contracten
die de Compagnie afsloot. Sanen en Dobbesz waren gespecialiseerd in de handel op
Guiana. Zij waren kooplieden die niet tot de Amsterdamse elite behoorden, maar
wel goede relaties onderhielden met deze elite. De Compagnie opereerde als een
wisselend verband van zakelijke partners dat contracten met derden sloot voor
specifieke projecten, vooral de equipage van schepen, maar soms ook met personen.
De opdrachtgevers deelden de winst en het risico. De aandelen in deze ondernemingen
werden soms tussentijds verkocht.21 De handel met Indianen was blijkbaar
winstgevend genoeg om investeerders aan te trekken en concurrenten te animeren
tot de oprichting van een tweede Amsterdamse compagnie.
De schepen die de Guiaansche Compagnie contracteerde, waren tussen de 180 en
300 ton groot. De contracten met schippers en commiezen betroffen reizen die
verrekend werden nadat de retourgoederen verkocht waren. De schippers droegen
betrekkelijk veel risico want zij werden pas betaald na terugkeer met lading; daar
stond tegenover dat zij kennis verzamelden die zij aan concurrenten konden verkopen.
Uit de bevrachtingscontracten valt op te maken dat de Guiaansche Compagnie haar
schepen direct tussen Nederland en de Wilde Kust liet varen. Het is opvallend dat
dit voor de Compagnie commercieel interessant was, in tegenstelling tot andere
contemporaine equipages uit Amsterdam, zoals die van de genoemde Delbecque en
die van Wybrant Warwijck, die allebei ook Trinidad aandeden (Hulsman 2009: 65).
De handelsgoederen die de Guiaansche Compagnie importeerde, werden in de
notariële akten zelden omschreven. De verkoop op voorhand van de retourlading
van de Neptunus, een schip dat in 1612 uitgereed werd, is een van de weinige
beschikbare bronnen over het type handelsgoederen dat in deze periode uit Suriname
geïmporteerd werd. De genoemde producten zijn groenhout, orleaan en katoen:
‘30.000 pond

21

Het is merkwaardig dat Van Brakel zich niet verder in deze Compagnie verdiept heeft. De
Guiaansche Compagnie werd ook West-Indische Compagnie genoemd en heeft alle kenmerken
van een vóór-Compagnie van de in 1621 opgerichte Generale Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie (WIC) (Van Brakel 1908).
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groenhout en alle orleaan en katoen die zal vallen. Groenhout: 100 ponden voor 5:0
gulden; Orangen [orleaan]: 1 pond voor 2 gulden en 10 stuivers; katoen: 1 pond voor
18 stuivers.’ Hier was orleaan het meest waardevolle product; van tabak werd geen
melding gemaakt (Hulsman 2009: 90).
Orleaan, later in Suriname aangeduid met de Franse benaming roukou, was een
kleurstof die behalve voor textiel ook gebruikt werd voor voedingsmiddelen als kaas
en boter (Hulsman 2009: 89-90, 225-226). Katoen was een gewild product dat
Europeanen kochten van de Indianen in Guiana, die het meestal op bescheiden schaal
verbouwden. Letterhout wordt vaak genoemd als een kostbare houtsoort uit Suriname.
Het was de kern van de Piratinera Guianense-boom. Het hout werd per pond
verhandeld en bestond uit kleinere stukken.
De vermelding dat de handelsgoederen die Willem Alberts in 1607 aan
Geusebroeck leverde een aantal ponden tabak waard waren, is een aanwijzing dat
de handel in tabak een onderdeel vormde van de activiteiten van de Guiaansche
Compagnie bij de Oiapoque. Het Spaanse verslag van de verwoesting van de post
bij de Corantijn vermeldt dat de Nederlanders daar in 1613 tabak verbouwden. De
beschikbare akten over de Compagnie bevatten geen vermeldingen van de handel in
tabak. De aanplant van tabak na 1612 langs de kust van Guiana door Engelsen en
Nederlanders hing samen met de terugloop van de handel van dit product op Trinidad
en bij de Orinoco. De vraag naar tabak groeide in Europa, maar het aanbod daalde
door de Spaanse koloniale politiek, die haar onderdanen de teelt van dit gewas verbood
om de contrabande tegen te gaan. Engelsen en Nederlanders leerden van Spanjaarden
en Indianen hoe dit gewas verbouwd werd en hoe het verwerkt kon worden tot
handelswaar. In deze eerste fase werden de plantages opgezet door Europeanen en
bewerkt door Indianen. De tabaksteelt verplaatste zich vanaf 1620 naar de Caraïbische
eilanden, Noord-Amerika en Europa (Lorimer 1978; Beckles 1998). In deze periode
begon ook de teelt van tabak op de Nederlandse Veluwe (Roessingh 1976).
Waarschijnlijk was de handel met Indianen op de kust van Guiana in deze periode
voor de Guiaansche Compagnie voldoende rendabel om de equipages te
rechtvaardigen; vooral de pondsgoederen als tabak, katoen, rleaan en letterhout
leverden veel winst op.22 De fricties met Indianen leidden omstreeks 1615 tot het
opheffen van de handelsposten van de

22

Toch moet opgemerkt worden dat de algehele afwezigheid van vermeldingen van goud in
een gebied waar goudwinning tegenwoordig een belangrijke commerciële activiteit vormt,
bevreemding wekt. Het is moeilijk voor te stellen dat er helemaal nooit enig goud gevonden
of verhandeld werd. Het verslag dat Harcourt over zijn reis naar Guiana in 1609 schreef,
bevat een vermelding van een ontmoeting bij de bovenstroom van de Suriname met een
Indiaan die een gouden adelaar had. Hij wilde deze niet aan de Engelsen verkopen omdat
hij wist dat de Nederlanders hem met meer ijzeren bijlen konden betalen (Harris 1928: 181).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

311
Compagnie in Suriname. De samenwerking tussen Indianen en Europeanen was
omgeslagen in vijandschap. Het Amsterdamse Stadsarchief bevat geen akten over
de activiteiten van de Compagnie en haar activiteiten in dit gebied uit de periode na
1617. Individuele bewindhebbers waren wel actief op andere terreinen, maar niet
meer met equipages naar de Wilde Kust.23

Conclusie
De geschiedenis van de Guiaansche Compagnie laat zien dat er tussen 1604 en 1617
vanuit Amsterdam met Indianen in Suriname gehandeld werd. De handel beperkte
zich niet alleen tot het ruilen van goederen, Indianen werkten ook voor Nederlanders
op plantages. Sommigen werden daarvoor betaald, anderen werkten als slaven. Het
is opvallend dat contemporaine etnoniemen als Carib of Arawak niet in de
verklaringen voorkomen. Naast Indianen worden woorden gebruikt als: ‘wilden’,
‘naturellen’, ‘swerten’ en ‘swerte indianen’. De identiteit van de bevolking van
plaatsen als Permerba, Garnabo en Maromba wordt niet benoemd. De meeste posten
lagen achter de kust rond Thorarica, in hetzelfde gebied waar het centrum van de
latere Engelse kolonie was gelegen. Waarschijnlijk waren de meeste Indiaanse
bewoners van dit gebied voorouders van de tegenwoordige Kalina (Whitehead 1996).
De structuur van de Guiaansche Compagnie maakte het moeilijk controle uit te
oefenen over de werknemers die als legger actief waren. Aanvankelijk is er nergens
sprake van conflicten met Indianen en de Compagnie huurde ook geen soldaten;
blijkbaar was er sprake van een vriendschappelijke relatie met de omringende
Indianen. Het gedrag van een aantal leggers leidde echter tot conflicten met de
Indiaanse bevolking en uiteindelijk tot vijandigheden die het einde van de
werkzaamheden van de Compagnie in Suriname betekenden. Ook de later opgerichte
West-Indische Compagnie kampte met dit probleem en kon, ondanks het herhaaldelijk
uitvaardigen van regels om de Indiaanse bevolking te beschermen, niet voorkomen
dat er conflicten met Indianen ontstonden door het gedrag van haar werknemers
(Hulsman 2009: 139).
Indianen verdreven de posten van de Guiaansche Compagnie in Suriname, maar
bleven wel handel drijven met Europeanen. In de periode tussen 1620 en 1650
mislukten verschillende pogingen om in Suriname volksplantingen te stichten en
kregen de Caraïben in Suriname de faam een gevaarlijk en bloeddorstig volk te zijn.
Uit verschillende bronnen blijkt echter dat de handel met Europeanen doorging. Het
verslag van Waalse kolonisten die in 1625 vanuit de Oiapoque met het schip de
Groene Draeck langs de kust voeren, vermeldt dat er bij de Marowijne

23

IJsbrant Dobbesz richtte zich na 1617 op de Noordvaart; er zijn verschillende vermeldingen
van zijn activiteiten in het Amsterdamse Stadsarchief (SAA_5075_642/86 1617 07 22; 152/89
1618 04 30; 199/486 1618 05 17).
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en in de Surinamerivier gehandeld werd (De Forest 1914, II: 260-265). David de
Vries handelde in 1634 in Suriname en ontmoette ook een schipper die een tijd in
de Commewijne had gelegen om letterhout te laden (Colenbrander 1911: 206-208).
Notariële akten in het Amsterdamse Stadsarchief bevatten vermeldingen over handel
in Suriname in deze periode (Hulsman 2009: 117-118).
Het gebied van het tegenwoordige Suriname bleef dus in de periode 1620-1650
een door Indianen gecontroleerd territorium waar Europeanen wel welkom waren
om te handelen, maar niet om grotere volksplantingen te stichten. Deze situatie
veranderde in 1650, met de vestiging van de Engelse kolonie in het gebied tussen de
Marowijne en de Saramacca. Het gebied verder westelijk tussen de Saramacca en
de Corantijn bleef echter Indiaans. Het werd pas in 1686 onder het nominaal gezag
gebracht van de koloniale autoriteiten in Paramaribo, door de vrede die gouverneur
Van Aerssen van Sommelsdijck in 1678 sloot met de Indianen die in opstand waren
gekomen (Oudschans Dentz 1938).
De rol van Indianen in de vroege geschiedenis van Suriname is betrekkelijk weinig
onderzocht, hoewel in deze periode de basis werd gelegd voor de latere kolonie. De
geschiedenis van de Guiaansche Compagnie laat zien dat historisch onderzoek naar
deze periode nieuwe informatie kan aandragen. De ontsluiting van historische bronnen
is mede afhankelijk van de inzet van historici. Dit artikel hoopt een bescheiden
bijdrage te leveren en historici aan te zetten tot verder onderzoek op dit terrein.
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Suze Zijlstra
Slaafse vrouwen in Suriname
De representatie van de verhouding tussen man en vrouw in
vroegmoderne reisteksten
Van alle Inheemse gebruiken die voorkomen in vroegmoderne beschrijvingen van
Suriname is de invulling van de kraamtijd nog wel het opmerkelijkst. Nadar een
vrouw was bevallen, nam zij het kind mee naar een beek om het te wassen, waarna
zij direct haar huishoudelijke taken hervatte. De kraamperiode was hiermee echter
niet afgesloten, want het was de vader van het kind die plaatsnam in bed, ‘alwaar
hy, geduurende den tyd van 40 dagen, als of hy weezentlyk zelfs eene zwakke kraam
vrouwe ware, met een zieke-mans kostje, zoberlyk gespeend word’ (Pistorius 1763:
21).
Dit fragment roept vragen op over de manier waarop de vroegmoderne reisliteratuur
genderverhoudingen weergaf. Hier wordt immers het beeld geschetst van een sterke
kraamvrouw met een echtgenoot die haar positie in het kraambed innam: een vreemde
en onnatuurlijke verwisseling. Het is de vraag op wat voor manier dergelijke
representaties een rol hebben gespeeld in de Nederlandse beeldvorming over de West.
Vroegmoderne publicaties over Amerika schenken meestal aandacht aan de positie
van de vrouw, zowel in reisverslagen als in landbeschrijvingen. Hoewel vroegmoderne
beschrijvingen van de Hollandse vrouw door buitenlanders al lange tijd als bronnen
fungeren in cultuurhistorisch onderzoek is de representatie van de positie van de
vrouw in Nederlandse reisbeschrijvingen onderbelicht gebleven.1
Onderzoek naar de beeldvorming over de vrouw in de koloniën biedt inzicht in
de ideeën die in de Republiek bestonden over de rol van de vrouw en in de manier
waarop over de volken in de koloniën werd gedacht en geschreven. Uit studies naar
vroegmoderne reisbeschrijvingen is al gebleken dat auteurs naar hartenlust kopieerden
van eerdere schrijvers, waarbij men de bronnen vaak niet vermeldde (Van Donselaar
1993; Wildeman & Daalder 2003). Door te onderzoeken hoe over een bepaald
onderwerp in de loop van de vroegmoderne tijd is geschreven, kunnen we nagaan
hoe beelden muteerden en gebruikt en aangepast werden door latere auteurs om hun
eigen verhaal te versterken.

1

Van Deursen 2006: 101-116; Van Donselaar 1993; Schama 1997: 375-480; Wildeman &
Daalder 2003: 61-73.
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In dit artikel zal specifiek worden ingegaan op de representatie van Inheemse vrouwen
in Suriname in Nederlandse vroegmoderne reis- en landbeschrijvingen.2 Ik zal vooral
kijken naar de rolverdeling in het gezin, specifiek ook naar de kraamtijd en opvoeding
van de kinderen. Deze beschrijvingen zullen worden vergeleken met de latere beelden
van slavenvrouwen in dezelfde vroegmoderne literatuur over Suriname, om de
verschuivingen in perspectief te plaatsen en het uitgangspunt van de auteurs beter te
kunnen duiden.

Europese beelden van de ‘ander’
Al geruime tijd houden wetenschappers zich bezig met de representatie van de West
en de rol die de ontdekking van Amerika speelde in de ontwikkeling van Europa.
Over de oorspronkelijke bevolking van het continent werd op een opmerkelijke
manier geschreven. In wetenschappelijk onderzoek lag de focus op de wijze waarop
Europeanen hun superioriteit uitten tegenover de autochtone Inheemse bevolking.
Zij kenmerkten de Indianen als wild en onbeschaafd om de overheersing van deze
volken te legitimeren (Honour 1975: 56-59; Morgan 1997: 168). Stephen Greenblatt
(1991) voegde hieraan toe dat verwondering over de Nieuwe Wereld eveneens een
belangrijke factor vormde in de plaatsbepaling van vreemde volken, hoewel deze
verwondering ook kon uitmonden in legitimering van de Europese overheersing.
De Inheemsen werden als wilden neergezet, maar in de ogen van de Europeanen
bestonden er wel verschillen tussen de volken. Ernst van den Boogaart (in Van
Groesen 2008: 11) heeft uiteengezet hoe attributen in de representaties van Inheemse
volken bijdroegen aan het plaatsen van deze volken in een mondiale hiërarchie,
waarbij bepaalde kenmerken aangaven hoe ver de beschaving bij een volk was
gevorderd. Op de Inheemse bevolking werd bijvoorbeeld ook het beeld van de ‘nobele
wilde’ toegepast, omdat zij puur zou zijn en nog dicht bij de natuurlijke staat van de
mens zou leven (Castillo 2006: 160-186).
De ontdekking van de Nieuwe Wereld riep niet alleen vragen op over de
classificatie van bepaalde volken. Ook oude beelden van verre werelden, gebaseerd
op teksten uit de oudheid, moesten door de kennismaking met Amerika worden
herzien (Grafton, Shelford & Siraisi 1992). Daarnaast was er aandacht voor de rol
die Indianen werd toebedeeld in de zogenaamde Zwarte Legende, volgens welke de
Spanjaarden zich moordend, plunderend en verkrachtend meester maakten van delen
van de Nieuwe Wereld, in tegenstelling tot de Engelsen, die hun ondernemin-

2

Dit artikel is een aangepaste versie van de lezing gegeven op basis van onderzoek verricht
voor het prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship 2008/2009 van het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam. Ik ben de medewerkers van het Scheepvaartmuseum en
dr. M. van Gelder erkentelijk voor hun kritische en opbouwende commentaar tijdens dit
onderzoek.
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gen in Amerika gebruikten om te laten zien hoe beschaafd zij wel niet waren (Ralegh
2008: 33-34).
De Republiek gaf een eigen invulling aan deze Zwarte Legende, zo argumenteerde
Benjamin Schmidt (2001), omdat de Nederlanders vochten tegen de overheersing
van de Spanjaarden. Daartoe zetten zij beelden van de Spanjaarden in Amerika in
om te benadrukken aan welk (wreed) lot zij wilden ontsnappen. De ‘wilden’ in
Amerika werden daarmee als bondgenoten afgespiegeld. Toen de Nederlanders zich
vanaf de jaren twintig van de zeventiende eeuw zelf in Amerika begaven, kwam er
echter snel een einde aan dit bondgenootschap en zouden de Nederlandse kolonisten
op hun beurt negatief worden afgeschilderd in diverse publicaties. Schmidt benadrukt
hiermee dat de representatie van de wereld overzee sterk was gebonden aan de
politieke, economische en sociale situatie van degenen die haar representeerden
(Schmidt 2001: 311-317).
Volgens wetenschappers die zich verdiepten in de rol van gender in reisverslagen
zou het (Engelse) beeld van de wrede Spanjaarden sterk seksegerelateerd zijn;
verkrachtingen van Inheemse vrouwen door de Spanjaarden werden gecontrasteerd
met het ingehouden gedrag van de Engelsen. Daarnaast zou Amerika worden neergezet
als een maagdelijk land, dat de Engelsen heimelijk verlangden te overmeesteren
(Montrose 1991: 19-22, 32-33). Afbeeldingen toonden Amerika als mooi en
onschuldig, maar ook wild, als een schone vrouw. Hierbij werd wel duidelijk dat de
ontdekking van het continent meteen haar onderwerping betekende (Honour 1975:
84-117; Schmidt 2001: 125-135).
Vrouwen en seksualiteit speelden sowieso een belangrijke rol in de representatie
van de ‘Ander’. Hiermee kon namelijk de Inheemse onbeschaafdheid worden
benadrukt, in het bijzonder de (vermeende) afwezigheid van enige seksuele schaamte.
Polygamie was zeer gebruikelijk. En het feit dat Inheemse vrouwen zonder pijn hun
kinderen baarden en na de bevalling nauwelijks rust nodig hadden, liet bovendien
zien dat zij de straf van Eva niet droegen - een teken dat zij buiten het christendom
stonden. Zo gaven beschrijvingen van vrouwen en hun seksualiteit het contrast met
blanken extra duidelijk aan (Morgan 1997: 170-171, 184-191).
Veel vroege verslagen over de Nieuwe Wereld stelden het kannibalisme en de
seksualiteit van de heidense vrouw centraal. Beschrijvingen waren ambigu, omdat
de vrouw zowel bekend als onbekend terrein was. Maar de Inheemse kreeg in de
loop der tijd een andere, Afrikaanse vrouw naast zich. Historica Jennifer Morgan
(1997) heeft deze ontwikkeling in beeld gebracht door een lijn te schetsen van de
kannibalistische, wilde Inheemse vrouw naar de Afrikaanse slavenvrouw die vooral
nuttig was voor de reproductie. Ook deze laatste werd in eerste instantie neergezet
als wild en onbeschaafd, waarna in haar representatie steeds meer de nadruk kwam
te liggen op het nut dat zij had voor de plantagekolonie. Bij de representatie van de
slavenbevolking van Suriname is eveneens een
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dergelijke verschuiving geconstateerd. In eerste instantie benadrukten werken over
Suriname vooral de rol die slaven speelden in het plantagesysteem: zij waren een
belangrijke factor in het vergaren van kapitaal. Voor hun leven of hun individuele
karakter bestond geen enkele aandacht omdat zij louter als productiemiddel golden.
Pas later kreeg het leven van de slaaf een grotere rol in de representatie van Suriname.
En uiteindelijk werd de slaaf zelfs afgeschilderd als een nobele wilde, zoals eerst
gebeurd was met de autochtone Inheemsen (Van Kempen 2002: 3; 33-52 Kolfin
1997: 23-53).

De ongelijke relatie van Inheemse echtelieden
Het eerste populaire boek over Guyana spreekt al over de vrouw in deze streken, zij
het beperkt:
Zy hebben veel vrouwen en haer heeren vijfmael so veel als t gemeyn
volck. De vrouwe eten nimmermeer met haer mans noch onder eenigh
geselschap van mannen maer dienese over tafel en naemaels eten alle by
haer selve. Die haer jonge jare gepasseert zijn maken haer broot en drincken
wercken haer cattoene bedden ende doen allen andere arbeyt want de mans
doen anders niet dan jage vissche spele en drincke als sy uyt de crygh zijn.
Ic en wil niet verder in't verhael trede van haer maniere en costuyme
(Raleigh 1605: 25).
De toon is hiermee gezet: in de beschrijvingen van de verhouding tussen Inheemse
echtelieden blijkt Raleighs beeld in de loop van de vroegmoderne tijd hardnekkig
terug te keren. Hieraan wordt in verschillende landbeschrijvingen wel een significante
kwalificatie toegevoegd: de vrouw moest zoveel werk doen dat zij was ‘gelijck haer
knechts’ (De Laet 1625: 469), of zelfs zijn slavin (Van Berkel 1695: 130-132;
Hartsinck 1770: 29; De Rochefort 1662: 399). Ook volgens de Engelsman George
Warren (1667: 25) hadden vrouwen in Suriname een lage positie: ‘who may indeed
more properly be termed their vassals than companions, being non less subjected to
their husbands than the meanest servants amongst us’.
De auteurs benadrukten dat de jacht geen zware bezigheid was en dat de mannen
daarnaast niets uitvoerden. Zware lasten werden door vrouwen gedragen, mannen
namen deze moeite niet. Opvallend genoeg wijken de taken die de vrouw volgens
dergelijke beschrijvingen op zich moest nemen weinig af van de
verantwoordelijkheden van de Nederlandse huisvrouw. Zo schreef de Engelse
ambassadeur William Temple (1673: 149) dat zij zich moest ontfermen over ‘the
whole care and absolute management of all their domestique’. De Nederlandse vrouw
moest het eten bereiden, het huis schoonhouden en voor de jonge kinderen zorgen
(Schama 1997: 375-391). Het lijkt erop dat de auteurs desondanks
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meenden dat Nederlandse vrouwen door hun echtgenoten beter werden behandeld
dan Inheemse vrouwen.
Dit laatste is te verklaren door specifieke beschrijvingen in Surinaamse werken
die de lage positie van de Inheemse vrouw nog extra benadrukten. Raleigh noemde
al de gewoonte van vrouwen om niet samen met hun echtgenoot te eten. Dit beeld
verdween niet, maar werd door latere auteurs juist verder aangezet met de opmerking
dat vrouwen niet eerder dan hun echtgenoot aten - hoe uitgehongerd zij ook waren
(Herlein 1718: 142). Vooral deze bediening maakte Inheemse vrouwen in Nederlandse
ogen tot de slaven van mannen: vaak wordt de typering van de vrouw als dienstmeid
gekoppeld aan het feit dat de echtelieden met samen aten. Aangezien de positie van
de Nederlandse huisvrouw duidelijk anders was, zal het voor Nederlanders logisch
zijn geweest om de Inheemse vrouw zelfs als slavin te omschrijven. Alleen
dienstmeiden dienden immers het eten op zonder zelf mee te mogen eten. Het niet
met haar man mogen eten, duidde er binnen een dergelijk referentiekader op dat de
Inheemse vrouw niet werd toegelaten in zijn sociale klasse (Mintz & Du Bois 2002:
109-110; Rodríguez-Alegría 2005: 551).
Hoewel we het beeld van de onderdanige, hardwerkende Inheemse vrouw tot het
einde van de achttiende eeuw terugvinden, waren er enkele auteurs met een eigen
blik op de taakverdeling. Herlein gaf in 1718 als eerste aan dat de mannen weliswaar
veel energie staken in het jagen, maar dat zij daarnaast ook schepen en potten
vervaardigden. Hij zette de vrouw dan ook niet neer als de knecht van de man (Herlein
1718: 127). Thomas Pistorius (1763: 17) schilderde de man evenmin als lui af:
zoo zyn, zoo wel mannen als vrouwen, zeer ieverig en werkzaam; de
mannen zyn doorgaans groote lief hebbers van vissen en jagen, waar toe
zy pyl en boog gebruiken, daar zy zeer behendig mede weeten om te gaan.
Daarnaast kapten de mannen bomen en maakten zij de grond gereed voor hun vrouwen
om eten op te verbouwen. Bovendien waren zij zeer behendig in het vervaardigen
van kano's. Deze gunstige evaluatie werd echter door auteur Hartsinck in 1770 weer
gerelativeerd: jagen en vissen waren dan wel aardige taken, maar dit was niets
vergeleken met wat vrouwen moesten doen - planten, kinderen opvoeden, het eten
verzorgen en zelfs de jachtbuit ophalen (Hartsinck 1770: 177).
De auteurs hadden veel aandacht voor huwelijkse verhoudingen, ook voor de
trouwceremonie zelf. Inheemse mannen mochten zoveel vrouwen trouwen als zij
wilden, zolang zij hen maar konden onderhouden. Hoewel er geen sprake was van
een grote ceremonie waren de Inheemse volken van Suriname volgens Herlein in
ieder geval niet zo wild dat ze helemaal niet trouwden. Een man kon een vrouw ten
huwelijk vragen en
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als zij hem accepteerde, werd zij meteen zijn echtgenote. Iedere vrouw kreeg een
eigen huis en de man kon zolang hij dat wilde bij een bepaalde vrouw blijven zonder
dat dit de andere vrouwen jaloers maakte. De man kon zijn vrouw eenvoudig verlaten;
scheidingen kwamen dan ook vaak voor. Alleen zijn eerste vrouw liet een man niet
snel achter, zeker niet als hij kinderen bij haar had gekregen (Herlein 1718: 90, 154;
Morgan 1997: 170-171). Kortom, ook in de huwelijkse voorwaarden was de
verhouding tussen man en vrouw zeer ongelijk, zeker vergeleken met de monogame
huwelijkse regels in de Republiek.
Een in westerse ogen bizar gebruik rond de voortplanting, waarover alleen in
achttiende-eeuwse werken is geschreven, betreft de rolverdeling tijdens de
kraamperiode, zoals beschreven in de inleiding van dit artikel. Terwijl de vrouw snel
na de bevalling haar taken hervatte, nam de man haar plaats in het kraambed in
(Pistorius 1763: 21). Het is duidelijk dat de ‘kraamman’ het algemene beeld van de
Inheemse man in een negatiever daglicht stelde. De man - die wij in de zeventiende
eeuw al als lui leerden kennen - greep alles aan om zich in de watten te laten leggen
en was beduidend minder sterk dan de vrouw, die immers na de kraam meteen weer
het gewone leven hervatte. Kortom, de topos van de krachtige vrouw die
eenvoudigweg een kind baarde, wordt in deze literatuur aangevuld met het beeld van
een zeer zwakke man die haar plaats innam.
Het is de vraag waarom het nodig was de Inheemse man nu nog zwakker af te
schilderen dan eerder was gedaan in de zeventiende-eeuwse werken. Het antwoord
kan worden gevonden in de wrijvingen tussen Europeanen en de Inheemse bevolking
in Suriname in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Zeker in de jaren zeventig
van die eeuw liepen de spanningen hoog op, om uiteindelijk uit te monden in de
zogenoemde Indianenoorlogen. Daarbij werden planters gedood en raakten veel
Nederlandse bezittingen verwoest. Onder gouverneur Van Aerssen van Sommelsdijck
werd weliswaar vrede gesloten, maar de spanningen klinken nog door in het werk
van Herlein, die tevens als eerste melding maakte van de kraamman. Zo schreef hij
dat er jarenlang oorlog was geweest met de Inheemse stammen, waarbij hij echter
benadrukte dat een christen wel tien Indianen op de vlucht kon jagen. Kennelijk
wilde hij de zwakte van de Inheemse mannen tonen, zodat de dreiging voor de kolonie
minder ernstig zou lijken. Het verhaal over de kraamman was een effectief middel
om het beeld van de zwakke man te versterken (Buddingh' 1995: 16-20; Buve 1966;
Herlein 1718: 126).
Voor de kinderen werd goed gezorgd. Alle auteurs die aandacht besteedden aan
de opvoeding zijn het eens dat de vrouw haar kinderen teerhartig behandelde, hoewel
ze vaak op de grond werden neergezet, waar ze vieze dingen in hun mond konden
steken. De meeste schrijvers vermeldden vergoelijkend dat de kinderen sterk genoeg
waren om hiertegen te kunnen. Waar de opvoeding verder nog ter sprake kwam,
werd
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aangegeven dat kinderen leerden vissen, jagen en zwemmen (Stedman 1799-1800,
II: 163). Daarbij werd geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de seksen, hoewel
we mogen veronderstellen dat jagen en vissen alleen aan jongens werd geleerd.
In verschillende opzichten komen de beschrijvingen van de Inheemse volken van
Suriname overeen met het beeld dat in de zeventiende eeuw graag werd geschetst
van de oorspronkelijke bewoners van Amerika: de nobele wilden. Niet alleen hadden
ze weinig regels rond het huwelijk, ook als volk kenden ze weinig organisatievormen.
Daarnaast werd benadrukt dat de Indianen niet stalen en erg eerlijk waren. Zij leefden
nog in een natuurlijke staat en godsdienst kenden ze nauwelijks. Hoewel zij dus niet
het ware geloof aanhingen, was er wel bewondering voor deze pure, nobele wilden.
Toch tonen bepaalde gewoonten in de hier besproken werken, zoals de
onderwerping van de vrouw als slavin, dat er grote verschillen bestonden tussen de
wilde Inheemsen enerzijds en de geciviliseerde, Europese volken anderzijds. Terwijl
de historiografie vooral aandacht heeft besteed aan de manier waarop beschrijvingen
van de vrouw de verschillen tussen Europa en de West accentueerden, blijkt hier dat
de representatie van de relatie tussen de Inheemse man en vrouw óók werd ingezet
om het contrast tussen overheersers en overheersten te benadrukken. De luiheid van
mannen - getuige verschillende rolpatronen - liet bovendien zien dat van de Inheemse
volken in Suriname weinig te vrezen zou zijn.

De representatie van slavenvrouwen in Suriname
Sinds de stichting van de kolonie werden slaven uit Afrika naar Suriname gebracht
om gewassen te verbouwen. Zij kwamen dan ook veelvuldig ter sprake in
beschrijvingen van de kolonie. Naar de representatie van Surinaamse slaven is al
meer onderzoek gedaan. De negatieve manier waarop Voltaire en Stedman over de
Surinaamse plantage-eigenaar schreven, heeft hierbij vooral veel aandacht gekregen
(Oostindie 1993; cf. Kolfin 1997). De Nederlandse beschrijvingen van slavenvrouwen
in de zeventiende en achttiende eeuw werden nog niet eerder vergeleken met die van
Inheemse vrouwen. In een dergelijke vergelijking vallen significante overeenkomsten
op, maar ook verschillen.
In het begin waren de beschrijvingen van de slavenbevolking summier. Zo had
Warren in 1667 kort aandacht voor de afkomst van de slaven en de slechte
omstandigheden waarin zij leefden, maar ging hierbij niet in op sekseverhoudingen
(Warren 1667). Pas in de uitgebreide landbeschrijvingen uit de achttiende eeuw werd
meer geschreven over de positie van de slaven en vertelden auteurs meer over de
sociale patronen onder de slavenbevolking.
Volgens Herlein (1718: 130) verschilden Indianen minder van Europeanen dan
Afrikanen, omdat de Indianen ‘menselijker’ waren dan de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

322
Afrikaanse slaven. De ‘onmenselijkheid’ van de slaven blijkt echter weer niet uit
zijn beschrijving van uiterlijke genderverschillen. De haardracht van mannen leek
veel op die van vrouwen en de kleding die slaven droegen was van weinig belang.
De vrouwen onderhielden hun keukens echter in reine staat, volgens Herlein zelfs
zodanig dat deze schoner waren ‘als van menig stinkende onnutte slons van dienstboo
in't vaderland’ (Herlein 1718: 104). Hiernaast stelde hij dat vrouwen hun kinderen
meer liefhadden dan de vrouwen in de Republiek. Echt diep ging hij niet in op de
taakverdeling tussen echtelieden, hoewel de mannen timmerden en kuipten en de
vrouwen het verstelwerk bijhielden. Ook vermeldde hij dat slaven op de vrije zondag
- waarop ze ook kostgronden konden verbouwen - de stad ingingen en dat vrouwen
dan wat geld konden verdienen met het ‘venus spel’ (Herlein 1718: 96).
Herlein schreef daarnaast over de trouwprocedures van de slaven, die volgens hem
vrij simpel waren. De slaaf moest de slavin ten huwelijk vragen bij haar meester, die
hem dan maande om als gebonden man met haar te leven. Van enige religieuze
ceremonie was geen sprake, evenmin als bij de Inheemse volken. De
plantage-eigenaars wilden het liefst dat de slaven op de eigen plantage een vrouw
vonden, omdat zij anders 's nachts naar hun vrouw op een andere plantage zouden
gaan, wat tot weglopen kon leiden. Als uit een verbintenis tussen slaven van wee
plantages een kind werd geboren, werd dit eigendom van de meester of meesteres
van de slavin (Van Berkel 1695: 22; Herlein 1718: 97). Dit was volgens Stedman
ook het geval als de vader een blanke was, hoe hoog hij ook was geplaatst (Stedman
1799-1800, I: 123).
Net als de informele trouwprocedures is de zorgzaamheid voor de slavenkinderen
vergelijkbaar met de zorg die Inheemse moeders aan de dag legden voor hun kinderen.
Net als de Indianenvrouwen waren slavenvrouwen bovendien al snel na de bevalling
weer op de been. Volgens Herlein namen zij na wee à drie dagen hun kindje in een
doek op de rug, zodat ze weer het veld op konden. Natuurlijk kan het zijn dat dit
gedwongen was, maar het ogenschijnlijke gemak waarmee zij weer aan het werk
gingen, liet zien dat ook deze vrouwen de straf van Eva niet droegen (Fermin 1770,
I: 118; Morgan 1997: 170-171, 184-191). Net als Inheemse kinderen werden
slavenkinderen na hun geboorte in de rivier gewassen. Hoewel volgens Herlein slaven
en Indianen zeer van elkaar verschilden, blijkt dit wat betreft bijvoorbeeld
trouwprocedures en de kinderverzorging niet het geval.
De werkverdeling van de slavenbevolking vinden we pas in het boek van Pistorius
uit 1763. Hij gaat dieper in op het planten van suikerriet en de rol die slaven daarin
speelden. De slaven - zowel man als vrouw - plantten het suikerriet en oogstten deze,
terwijl de kinderen en ouderen een lichtere taak kregen toebedeeld. De kinderen
mochten bijvoorbeeld het suikerriet in de gaten plaatsen of zorgen dat er geen delen
hiervan werden achtergelaten bij het oogsten. Verderop in zijn boek raadde Pis-
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torius (1763: 95-96) plantage-eigenaars aan om de aantallen slaven niet op te splitsen,
maar de krachten juist te bundelen:

Bestraffing met zweepslagen van de slavin Samboe (uit J.G. Stedman, Nederlands Scheepvaartmuseum
Amsterdam)

Eenigzins kan men afzonderinge maken, te weeten, wanneer het land moet
gedelft en het hout in de bosschen gekapt worden; het welk een werk is,
meer gepast voor de grove mans schonken, dan voor de teêre
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leeden der vrouwen; in dit geval zend men alleen tot verrigtinge van deeze
Expeditie de mannen uit, en men laat intusschen de wyven iets anders
doen, dat min lastiger voor haar zwak gestel is.
De mannen moesten daarbij worden uitgerust met bijlen, kapmessen, schoppen en
dergelijke, terwijl voor vrouwen kon worden volstaan met houw- en kapmessen. Ook
werd eigenaars aangeraden zwakke mannen en vrouwen niet zoveel werk te geven
als de gezonde werkkrachten en eenzelfde voorzichtigheid te betrachten bij zwangere
vrouwen (Pistorius 1763: 96-98).
Hoewel over het algemeen vrouwen en mannen dezelfde taken kregen, werd de
meester dus gemaand rekening te houden met de lichamelijke conditie van vrouwen.
In de praktijk kwam hiervan volgens Philip Fermin (1770, I: 118) echter weinig
terecht: hoogzwangere vrouwen werden ‘gewoon’ gegeseld als zij een misdaad
hadden begaan en tot aan hun bevalling moesten zij het zware werk blijven doen.
Uiteindelijk waren de taken van beide seksen dus gelijkwaardig en moesten zowel
mannen als vrouwen hard werken. Van de tegenstelling tussen een luie man en een
hardwerkende vrouw is hier weinig te vinden. Dat is ook logisch, aangezien hier
sprake is van gedwongen arbeid (voor beide seksen) en de vrouw niet anders werd
behandeld vanwege haar reproducrieve kwaliteiten, die volgens de historiografie in
vele boeken zo werden benadrukt. In de literatuur over Suriname ging het vooral om
haar functie als werkkracht.

Opvallende verschuivingen
De kinderverzorging door slavenvrouwen doet sterk denken aan de manier waarop
Inheemse vrouwen hun kinderen verzorgden. Toch zijn er in de achttiende eeuw nog
opvallender overeenkomsten te vinden, die erop wijzen dat de tijdens de voorgaande
eeuw op de Inheemse vrouw toegepaste beelden nu werden gekopieerd naar de
beschrijvingen van slavenvrouwen. Zo schreef Hartsinck over de slavenvrouw dat
zij haar man het eten opdiende, maar zelf niet deelnam aan de maaltijd:
De negerinnen hebben veel eerbied voor hunne mannen, en zullen zelden
te gelyk met hem eeten, vooral op feestdagen; maar staan om hem te
bedienen, niet eerder eetende voor dat de man gedaan heeft en zulks gebiedt
(Hartsinck 1770: 910).
De overeenkomst met de beschrijving van de verhoudingen tussen Inheemse
echtelieden is overduidelijk: de slavenvrouw bediende haar man alsof zij zijn
dienstmeid was.
Ook gaf Hartsinck aan hoe vrouwen hun kinderen vlak na de geboorte wasten in
de kreek en dat zij direct daarna weer aan het werk
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gingen. De kinderen werden op de grond gelegd, in het stof, en moesten zichzelf dan
maar zien te redden. Hoewel al eerder werd gewezen op een overeenkomst tussen
de beschrijvingen van de manier waarop Inheemse en slavenvrouwen hun kinderen
behandelden, lijkt dit wel klakkeloos overgenomen van eerdere representaties van
de Inheemse kinderverzorging. Waar auteurs voorheen noteerden dat de kinderen
van slavinnen in doeken op de rug werden gedragen, zien we hier dat de kinderen
zijn gedegradeerd tot een plekje op de stoffige grond. Terwijl eerdere schrijvers
meenden dat de slavin wel enkele dagen na de bevalling kon uitrusten, moest zij
volgens Hartsinck (1770: 910-911), net als de Inheemse vrouw, direct na het wassen
van haar pasgeboren kind weer aan het werk.
Een verklaring voor dergelijke verschuivingen is niet eenvoudig te vinden. In
eerste instantie zou het te maken kunnen hebben met de achtergrond van Hartsinck
zelf. Hoewel deze Amsterdamse regent zich in hoge kringen van de West-Indische
Compagnie bewoog en zijn vader 23 jaar directeur van de Sociëteit van Suriname
was, is Hartsinck zelf - voor zover bekend - nooit in Suriname geweest. Zijn informatie
moest hij dus wel aan eerdere schrijvers ontlenen. De kans dat hij hierbij lukraak
dingen overnam en ook nog eens op de verkeerde bevolkingsgroep roepaste, is
aanwezig (Molhuysen & Blok 1930: 700-701; Witsen Geysbeek 1822: 98-101). Vaak
genoeg kopieerden auteurs immers kenmerken van bepaalde volken om deze
vervolgens toe te schrijven aan geheel andere volken (Van Groesen 2008: 199-205).
Een andere verklaring is te vinden in de context waarin de werken werden
geschreven, met name wat betreft de positie van de Inheemse volken en de
slavenbevolking tegenover de Nederlandse overheersers. In de zeventiende eeuw
vormden de autochtone volken - met als voornaamste de Caraïben en Arowakken de meest acute dreiging voor de Nederlandse kolonisten. Pas aan het einde van die
eeuw werd een echt solide bestand gesloten. De Indiaanse methoden van
oorlogvoering waren eenvoudig: zij vielen afgelegen plantages aan, brandden deze
plat en doodden de bewoners (Buve 1966). In de zeventiende eeuw waren Indianen
ongetwijfeld de belangrijkste niet-Europese vijand. Dat is duidelijk te zien in de
verhalen uit die tijd over de Indianenoorlogen en bleek ook uit de behoefte om de
zwakte van de Indiaanse man te benadrukken.
In de achttiende eeuw vormde een andere groep echter een grotere bedreiging: de
slavenbevolking, met name de Marrons - de gevluchte slaven die in dorpen in de
bossen leefden. In de loop der tijd vielen Marrons steeds vaker Nederlandse plantages
aan om deze te vernielen en de slaven te bevrijden. Hoewel al sinds het ontstaan van
de kolonie slaven van plantages waren gevlucht en als Marrons gingen leven, werd
dit in de achttiende eeuw pas een groot probleem voor de planterssamenleving
(Dragtenstein 2002; Hoogbergen 1992). Dit blijkt ook duidelijk uit de boeken die in
deze periode werden geschreven: daarin wordt veel meer
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aandacht geschonken aan gevluchte slaven die het leven van de kolonisten
bemoeilijkten dan in de zeventiende-eeuwse werken. De Indianen worden intussen
als een dreiging uit het verleden neergezet.
Wat de positie tegenover de Nederlanders betreft, zijn de Marrons dus te zien als
de opvolgers van de Indianen. Deze weggelopen slaven vormden de nieuwe bedreiging
voor de Surinaamse samenleving. Het was niet meer nodig om de Indiaanse man als
zwak en lui af te schilderen; zijn talenten voor bijvoorbeeld het boogschieten konden
nu zonder meer worden onderstreept. Waar Herlein (1718) aan het begin van de
achttiende eeuw nog pochte dat een christen wel tien Indiaanse mannen op de vlucht
kon jagen, is dergelijke grootspraak later in die eeuw overbodig geworden.
Nu de Marrons in de achttiende eeuw de positie van de Inheemse bevolking als
grootste bedreiging voor de kolonie hadden overgenomen, was het ook nodig de
beeldvorming over de slaven aan te passen. Hartsinck (1770) paste daarbij zelfs de
stereotiepe beschrijvingen van de Indianenvrouwen deels op de slavenvrouwen toe.
Van luiheid konden de slavenmannen niet worden beticht - hun arbeid was immers
gedwongen. Wel konden andere aspecten, zoals de onderdanige vrouw en de
kinderverzorging, worden overgenomen om de overeenkomsten tussen beide groepen
aan te tonen.

Conclusie
Terwijl de meeste auteurs van bovengenoemde werken Suriname wel bezochten,
namen zij allemaal topoi uit eerdere werken over in hun beschrijvingen van
rolpatronen tussen de seksen. Hun eigen ervaringen in de kolonie zetten ze niet altijd
in voor het schrijven van een origineel boek. Auteurs pasten hun beschrijvingen vaak
wel enigszins aan de boodschap die zij wilden overbrengen aan, maar in de meeste
werken vinden we bij bepaalde thema's vaste kenmerken terug. Kortom, ervaringen
in de kolonie zelf konden er weliswaar voor zorgen dat beschrijvingen werden
aangevuld, maar van de traditionele topoi werd niet afgeweken.
In de literatuur over Suriname zijn representaties van rolpatronen tussen man en
vrouw ingezet om de grote verschillen tussen Nederlanders en de Inheemse volken
te benadrukken, wat vervolgens een legitimering bood voor het Nederlandse gezag.
Terwijl de historiografie op het gebied van genderrepresentatie vooral aandacht heeft
geschonken aan de beeldvorming over de vrouw, bleken de beschrijvingen van
rolpatronen eveneens een veelzeggende bijdrage te leveren aan het beeld van de
autochtone volken in de kolonie. De rolpatronen werden dan met name ingezet om
de zwakheid van de Inheemse mannen te benadrukken en daarmee de superioriteit
en kracht van de Europese mannen te onderstrepen. Zoals Schmidt (2001) ook stelde,
waren representaties van de Inheemsen in Suriname direct beïnvloed door de situatie
waarin de auteurs zich bevonden. Met name de toestand van de kolonie zelf weerklinkt
in de weergave van de rolpatronen tussen man en vrouw. De dreiging die
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uitging van de Indianenbevolking voor de jonge kolonie maakte dat de Inheemse
man nog luier moest worden afgeschilderd dan hij volgens vroege,
zeventiende-eeuwse bronnen al was. De eeuwenoude topos van een wilde vrouw die
zonder moeite baarde, werd hiertoe aangevuld met het beeld van de luie kraamman.
Zoals is geconstateerd in de historiografie verdwenen Inheemse vrouwen in de
loop der tijd naar de achtergrond in de beeldvorming over vrouwen in Amerika. In
de reisverslagen werd hun plaats ingenomen door de slavenvrouw. Ook schetsten
zeventiende-eeuwse auteurs de Indianen als nobele wilden, terwijl in de achttiende
eeuw de slaven van Afrikaanse afkomst dit imago min of meer kregen toebedeeld.
Deze aandachtsverschuiving van de Inheemse naar de slavenbevolking is eveneens
in dit artikel getoond. Waar aanvankelijk de Indianen een bedreiging vormden voor
de Surinaamse koloniale samenleving, kregen de Marrons in de achttiende eeuw de
overhand. Hoewel de mannelijke slaven niet van luiheid konden worden beticht,
werden bepaalde aspecten van de taken van de Inheemse vrouw roegepast op de
slavenbevolking. Zo kon worden aangeduid dat de bevolking van Afrikaanse afkomst
uiteindelijk erg leek op de Inheemse bevolking. Dit was voor Nederlandse lezers een
hoopvolle boodschap: net als de autochtone Inheemsen zouden ook de opstandige
en gevaarlijke Marrons uiteindelijk worden bedwongen.
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Suze Zijlstra studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij
de MA Dutch Golden Age aan het University College London volgde. Op dit moment
werkt zij aan de UvA aan een promotieonderzoek over de machtsverhoudingen tussen
bevolkingsgroepen in zeventiende-eeuws Suriname.
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Ruud Paesie
Expedities naar de Akuriyo van de Coppename in 1717
In maart 1717 schreef de Surinaamse gouverneur Johan Mahony1 aan de Directie
van de Sociëteit van Suriname dat hij het plan had opgevat om een ontdekkingsreis
onder leiding van een officier naar de Boven-Coppename te zenden, ‘om te sien met
de bovenlandsche indianen, Akouris genaamt, in onderhandeling en vriendschap te
geraeken’. Bovendien was hij benieuwd ‘wat de bovelanden ons soude fourneeren
[opleveren]’.2 Het zouden uiteindelijk twee reizen naar de Akuriyo3 worden die onder
leiding kwamen te staan van vaandrig Fredrik Hoeus. De journalen van deze reizen
zijn terecht gekomen in het Nationaal Archief te Den Haag. Dit beknopte, maar uniek
historische en antropologische materiaal behoort tot de eerste beschrijvingen van de
Akuriyo. Beide journalen zijn als transcriptie in deze bijdrage is opgenomen.
Hoeus moest dus contact leggen met ‘seeckere indiaansche natie genaamt Acouries,
woonende seer hoog die rivier opwaarts’. Het doel van de reis was om de lang
gewenste ‘vriendschap, en noodig geachte correspondentie en alliantie’ met deze
Inheemsen te sluiten. Hij moest verder enige leden van dit volk naar Paramaribo
meebrengen in de hoop dat daaruit handelsbetrekkingen zouden voortkomen. Verder
moest Hoeus gevluchte slaven opsporen. Johan Mahony, die een jaar ervoor tot
gouverneur van Suriname was benoemd, hoopte door middel van het bondgenootschap
met de Inheemsen de vlucht van slaven in te dammen. Vanwege bedreigingen van
andere Inheemse volken zagen de Akuriyo van samenwerking af.
Onbekend zijn de twee reisverslagen van Hoeus overigens niet. Frank Dragrenstein
heeft de journalen eerder in zijn onderzoek naar de Marrons betrokken, maar heeft
het accent vooral op de opsporing van weggelopen slaven gelegd (Dragtenstein 1993:
193-196; Dragtenstein 2002: 65-67).
In historische bronnen uit de zeventiende, achttiende eeuw en vroege negentiende
eeuw worden de Akuriyo een aantal malen genoemd als jagers en verzamelaars uit
de diepgelegen binnenlanden van Suriname. Door aanvallen van andere Inheemse
volken zochten zij een goed heenkomen in het Braziliaanse gedeelte van het Toemoek
Hoemak gebergte. Daar wisten

1
2
3

Johan Mahony was gouverneur van Suriname van 15 september tot 4 oktober 1717.
Nationaal Archief (NA), Den Haag, Sociëteit van Suriname (SvS) 244, J Mahony aan Sociëteit,
23 maart 1717.
Ook soms geschreven als Akoerio of Akurio.
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zij zich zo'n honderd jaar schuil te houden. In de vorige eeuw werden de Akuriyo
‘herontdekt’ en sindsdien maken zij deel uit van het etnografische landschap van
Suriname. Zij behoren tot de Trio-tak van de Caraïbisch sprekende groepen (Findlay
1969 en 1975; Kloos 1977; Jara 1996: 29-30). In het eerste journaal beschrijft Hoeus
de contacten die hij na anderhalve maand reizen met een groep van ruim vijftig
Akuriyo legde. Daarin doet hij verslag van rituelen en gebruiken van dit Inheemse
volk. In het tweede journaal doet Hoeus verslag van een verblijf van een week bij
de Akuriyo waarin hij ondermeer de bebouwing en bewerking van grond beschrijft.

Inheemsen en Marrons
Voor de komst van de Eopeanen woonden naar schatting zo'n dertigduizend
Inheemsen in Suriname. De grootste bevolkingsgroep werd gevormd door de Caraïben
die vooral langs de grote rivieren woonden. Een ander belangrijk Inheems volk waren
de Arowakken die voornamelijk rond de Berbice (het toenmalige Brits-Guiana) waren
gevestigd. Hoewel deze twee volken in een voortdurende onderlinge machtstrijd
gewikkeld waren, kwamen zij in december 1678 gezamenlijk in opstand tegen de
blanke kolonisten. Vooral de Caraïbische kapiteins uit het Coppenamegebied en hun
bondgenoten aan de Saramaccarivier bleken onverzoenlijke tegenstanders van de
Europeanen te zijn. De oorlog met de Inheemsen sleepte zich tot 1686 voort en
veroorzaakte veel onrust op de plantages. In deze chaos maakten slaven gebruik om
te vluchten en sloten zich bij de Inheemsen aan. In 1686 werd een vredesverdrag met
de blanken gesloten, waarin ondermeer werd vastgelegd dat de Inheemsen zich overal
in de kolonie vrij mochten vestigen. Wel moesten zij gevluchte slaven uitleveren en
helpen bij het opsporen van Marrons. Voor het terugbrengen van gevluchte slaven
ontvingen zij een premie. Hoewel de Inheemsen uit het Coppenamegebied gevluchte
slaven opspoorden, onderhielden zij doorgaans goede contacten met de Marrons. Uit
het ontstaan van een gemengd Afrikaanse-Inheemse groep blijkt dat deze betrekkingen
zeer vriendschappelijk waren. Deze nieuwe, uit Inheemsen en Marrons voortgekomen
bevolkingsgroep, wordt in bronnen meestal aangeduid met de Kaboegers van de
Coppename. Deze Kaboegers waren donker van uiterlijk en spraken Caraïbisch
(Hoogbergen 1992: 27-60).
Om marronage (het weglopen van slaven) tegen te gaan, werden in de jaren twintig
van de achttiende eeuw nieuwe plakkaten uitgevaardigd. Zo werd een
zeventiende-eeuws vaarverbod van slaven op rivieren in 1714 verder aangescherpt.
Daarnaast werden op 20 februari 1717 twee nieuwen plakkaten van kracht. In het
eerste plakaat werd het opsporen van schuilplaatsen van ‘weglopen’ slaven met
premies beloond. Dit plakkaat kende wel een restrictie, want alleen zij die de expeditie
op eigen kosten hadden georganiseerd kwamen in aanmerking voor de premie. In
het tweede plakkaat werd een verbod op ruilhandel met de Inheem-
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sen van kracht. Bij zowel het opsporen van Marrons als de handel met Inheemsen
in de binnenlanden traden Inheemsen uit de kuststreek als ‘ruylders’ of tussenpersonen
op. Zij kregen goederen mee, zoals bijlen, kapmessen en potten, die als koopwaar
of beloning dienden. De Indiaanse tussenhandelaren maakten echter misbruik van
de situatie. Zo vroegen zij niet alleen ‘exorbitanten belooningen’ voor hun diensten,
maar verhandelden deze ook met de Marrons tegen andere producten. Door de nieuwe
maatregel hoopten de bestuurders dat Inheemsen uit de binnenlanden naar Paramaribo
zouden komen. Door deze directe contacten zou de tussenhandel kunnen worden
ingedamd (Schiltkamp & De Smidt 1973: 302-314; Dragtenstein 1993: 193). De
opdracht die Hoeus op 2 april 1717 - enkele weken na het van kracht worden van
het hiervoor genoemde plakkaat - van Mahony ontving, paste precies in dit beleid.

De expedities
De expedities van Hoeus waren niet de eerste naar het Coppenamegebied. In 1693
ondernam luitenant Pieter van Drick met zijn militie al een tocht naar dit gebied om
gevluchte slaven op te sporen. Hij kreeg daarbij hulp van Inheemsen. In totaal spoorde
hij zeventien gevluchte slaven op. De onderneming werd enkele maanden later
herhaald. Ditmaal onder leiding van Luitenant Godfried Posselt. Ook hij spoorde
enkele slaven op (Dragtenstein 2002: 61-67).
Gouverneur Mahony was ervan overtuigd dat vriendschappelijke betrekkingen
met de Akuriyo tot ‘fraije ontdekking konnen geschieden’. Wat hij daar precies mee
bedoelde, wordt niet vermeld, maar in dezelfde brief waarin hij de Directie van de
Sociëteit over zijn plannen vertelde, schreef hij dat hij een monster rode verf naar
de Republiek had verzonden dat afkomstig was uit de ‘Bovenlanden’. Deze rode
verfstof was nog niet in Suriname gecultiveerd. Maar, zo vervolgde hij in zijn brief,
mocht daar in Europa vraag naar zijn, dan kon hij door de Inheemsen ‘plantsoenen’
laten aanleggen.4 Met de rode verfstof doelde Mahony waarschijnlijk op Carmine of
karmijn, een natuurlijk roodpigment dat verkregen wordt uit cochenille, een
schildluissoort die in Centraal- en Zuid-Amerika leeft. Al in de zestiende eeuw
exporteerden Spanjaarden deze dieprode verfstof naar Europa. Later werd de luis,
die slechts op bepaalde cactussoorten kan leven, voor kweek naar andere delen in
de wereld uitgevoerd waar speciale cactusplantages werden aangelegd (Een
Zee-officier 1848: 1-5). Het is echter ook mogelijk dat er van brazielhout of
Pernambukhout sprake is. Dit verfhout van de boom Guilandina echinata heeft een
oranje kleur, maar verkleurt door blootstelling aan lucht naar donkerrood. In de eerste
helft van zeventiende eeuw was dit verfhout een belangrijk exportproduct van de
West-Indische Compagnie uit Brazilië (Zie Wiselius & Boot 2001; Teensma 2009:
42).

4

NA-SvS 244, J. Mahony aan Sociëteit, 23 maart 1717.
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Kaart van de Coppenamerivier (Ruud Paesie)

De reisverslagen
Op 2 april 1717 vertrok Fredrik Hoeus vanuit Paramaribo richting Coppename. In
de riviermond aangekomen, voer hij vervolgens met korjalen stroomopwaarts naar
de Post Wayombo, een militaire positie gelegen nabij de instroom van de
Wayombokreek in de Coppenamerivier. Vandaar werd de expeditie, deels over land,
naar de bovenloop van de Tibitibokreek voortgezet waar Hoeus contact legde met
Ahee,5 het opperhoofd van de ‘vrije negers’. Met deze groep Coppename-Marrons
was

5

Dragtenstein noemt het opperhoofd Alree.
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in 1684 vrede gesloten onder de voorwaarde dat zij gevluchte slaven aan de blanken
zouden uitleveren. Het laatste contact met dit opperhoofd dateerde uit 1707, toen
een planter voorvluchrige slaven achtervolgde (Dragtenstein 1993: 193; Dragtenstein
2003: 65-66). In dit dorp trof Hoeus 26 zwarte slaven aan en vijf ‘roode slavinnen’.
Daarna vervolgde Hoeus zijn expeditie en kwam op 21 april bij de Inibissikreek
aan, bij het dorp van de Caraïbische hoofdman Pannawary. Op topografische kaarten
wordt deze kreek tegenwoordig de Onobisikreek genoemd.6 Pannawary was kleinzoon
van de belangrijke Inheemse kapitein Araryka, die na de vredesovereenkomst in
1686 meerdere krijgstochten ondernam om gevluchte slaven op te sporen. In 1700
werd hij opgevolgd door zijn zoon Epicorou (Epicurau). In bronnen na 1715 wordt
Pannawary met Jan of Jantje genoemd, een opperhoofd van de Marrons die met een
Inheemse was getrouwd. Volgens Dragtenstein (1993: 191-192) zouden de Marrons
en hun gemengde nakomelingen op dat moment nog een aparte positie binnen die
gemeenschap hebben ingenomen. Ook daar ontdekte Hoeus meerdere slaven en
mulatten.
Twee dagen later werd de reis voortgezet naar de nabijgelegen Aweybokreek.
Daar had Hoeus een ontmoeting met de Inheemse kapitein Cornelis, die daarna als
gids zou optreden. Naar het zich laat aanzien was deze invloedrijke Cornelis niet de
grondlegger van Corneliskondre, het dorp aan de Wayomborivier (Dragtenstein 1993:
196). Volgens het journaal van Hoeus moet het dorp van Cornelis in een rivierlus
halverwege de Coppename gelegen hebben. Hij beschrijft namelijk dat ze over land
naar het dorp van Quani trokken, dat slechts een uur lopen was. Om dezelfde afstand
per boot af te leggen, hadden ze acht uur moeten varen. Tijdens deze tocht kwam de
expeditie door een dorp waar eveneens Marrons werden aangetroffen.
Op 28 april werd de expeditie, uitgebreid met Inheemsen, in drie korjalen
voortgezet. Op 1 mei arriveerden de mannen bij de eerste waterval en de volgende
dag bij de tweede. Dit waren de Raleigh-vallen waar ze de korjalen over land moesten
slepen. Op 5 mei volgde een ontmoeting met twee Akuriyo die in een korjaal van
boombast voeren. De twee werden samen met drie Inheemsen van Cornelis naar hun
dorp in de binnenlanden gestuurd. Negen dagen later keerden zij terug.
Na anderhalve maand reizen legde Hoeus op 19 mei 1717 contact met een groep
van ruim vijftig Akuriyo. De ongewapende groep, aangevoerd door een oude man,
speelde daarbij ‘lustig op haer seer fraije swart geschilderde dwars-fluijten, cromme
en lange calbassen’. Volgens Hoeus had de oude man lang grijs haar met strengen
kralen in zowel wangen als onderlip en hadden de aanwezige jonge vrouwen en
mannen vergelijkbare kralensnoeren in hun oren. Bovendien droegen zij versieringen

6

Topografische kaarten Suriname, bladen 16C en 26A. (Uitgave Centraal Bureau Luchtkartering
1971-1973).
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aan armen en benen. De vrouwen hadden kort haar en liepen naakt. De mannen
hadden daarentegen lang haar en droegen een peniskoker van boombast om hun
geslachtsdelen.
In de groep bevond zich een oude vrouw die ooit door de Akuriyo van de Caraïben
was ontvoerd. Zij sprak nog wat Caraïbisch en trad als tolk op. Daarop volgden
onderhandelingen over toekomstige samenwerking en werden geschenken als teken
van vriendschap uitgewisseld. Een klein meisje werd door de oude man tegen enkele
bijlen en messen als slaaf geruild.
Hoewel Hoeus alles in het werk stelde om enkele Akuriyo naar Paramaribo mee
te nemen, is hij daar uiteindelijk niet in geslaagd. De vijf mannen en twee vrouwen
die hem aanvankelijk naar Paramaribo vergezelden, vluchtten halverwege de terugreis
door bedreigingen van Caraïben. Tijdens zijn tweede reis (in juni en augustus 1717)
legde hij opnieuw contact met dezelfde groep Akuriyo. Ditmaal trok hij met hen
door het oerwoud naar de plaats waar zij wonen en passeerden daarbij een grote
steenberg. Dit is vermoedelijk de Voltzberg of een andere nabijgelegen inselberg
geweest. De Inheemsen waren bevreesd om die te beklimmen, omdat daar de duivel
zou wonen. Hoeus verbleef een week bij de Akuriyo maar zijn verblijf werd abrupt
afgebroken vanwege het bericht dat andere Inheemsen (genaamd Caijcoesianen) hem
en zijn militie wilde vermoorden.

Voltzberg (foto Caroline van der Mandele)
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Verantwoording
In het Nationaal Archief te Den Haag bevinden zich de afschriften van zowel het
eerste als tweede reisverslag. Eén exemplaar bevindt zich in het Archief Verspreide
West-Indische Stukken en het andere in de Overgekomen Brieven en Papieren aan
de Sociëteit van Suriname. Beide zijn kopieën en beslaan veertien (folio) bladzijden
in een goed leesbaar handschrift. Het journaal van de eerste reis is op 20 juni 1717
te Paramaribo opgemaakt. Hoeus was daar zelf niet bij aanwezig, want een week
daarvoor was hij alweer vertrokken voor zijn tweede Coppename-expeditie.7
Voor de transcriptie van beide journalen is de ‘gemengde methode’ toegepast,
zoals uitgewerkt in de richtlijnen van het Nederlands Historisch Genootschap.8 Dat
houdt in dat afkortingen zijn opgelost naar analogie van voluit geschreven vormen
in de manuscripten en dat de interpunctie is aangepast. Verder is het gebruik van
hoofdletters bij persoonsnamen en geografische namen genormaliseerd en is het
willekeurig gebruik van kapitalen genegeerd. Ook de willekeur van wel of juist niet
aaneengeschreven woorden is volgens de richtlijnen aangepakt. De oorspronkelijk
schrijfwijze van plaatsnamen is gehandhaafd, inclusief de voorkomende
inconsequenties, verschrijvingen of variaties van woorden. Historische plaatsnamen
en verouderde termen of begrippen worden, voor zover die te achterhalen waren, in
het notenapparaat verhelderd.

Journaal van de reijs door den vaandrigh Fredrik Hoeus, gedaen naer de
Acouries, 2 april - 7 juni 1717
Journael off daghregister gehouden bij Fredrick Hoeus, vaandrig onder
de militie alhier, gedurende desselfs heen en weder reijsen, op ordre van
den hoog welgebooren gestrenge heer Johan Mahonij, gouverneur generael
over de colonie van Suriname, revieren en districten van dien & gedaen
met sijn bij hebbende manschap naer de rivier Coppename, omme van
daer met de Indiaenschen capiteijn Cornelis te gaen naar seeckere
Indiaansche natie genaamt Acouries, woonende seer hoog die rivier
opwaarts. Ten eijnde en om eijndelijk eens die soo lang gewenste
vrindschap, en soo noodig geachte correspondentie en alliantie met deselve
te onderstaan te maaken, en mitsdien tot bereijcking van dat oogmerk te
tragten eenige van de selve hier aen Paramaribo te brengen.
Ten welcken eijnde den ondergeszegde ter obedientie9 en om te

7
8

9

NA-Verspreide West-Indische stukken (VWIS) 1092, journaal F. Hoeus, 20 juni 1717;
NASvS 244, journaal F. Hoeus, 20 juni 1717, 230.
Richtlijnen voor het uitgeven van Historische bescheiden. Samengesteld in opdracht van het
Nederlands Historisch Genootschap en de Rijkscommissie voor Vaderlandse geschiedenis
(Den Haag 1988).
Obedientie: onderwerping.
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Eerste pagina van het journaal van Fredrik Hoeus, 1717 (Nationaal Archief)
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voldoen aen die sijne ontfangene ordres van uweledele hoogh welgeboorne
gestrenge op den tweeden april laatstleden, met sijn bijhebbende manschap
van hier is vertrocken. En op den derden in de mond van de revier van
Coppename gekomen, alwaer hij den vierden, zijnde sondag gerust heeft,
hebbende dien tijt geduijrige regens gehadt.
Van waer hij den vijffden vertrocken sijnde op de post in de Waiommes
is gekomen, en aldaer aen Jan Weddingh op die post leggende overhandigt
het cargazoen10 hem voor den selven, als ook voor Jan Bucham
commandeerende de post op de Corentein11 meede gegeven tot het inruijlen
van tien corriares,12 ofte cleijne vaertuijgen ten dienste van de edele
Sociteijt.13
Zijnde aldaer gebleven tot den negenden, om brood, en drank tot verdere
reijsen te doen bereijden en als doen van daer vertrocken zijnde. Is hij op
den elffden aen Crabbedo gekomen, van waer hij een half uijr over land
gaende bij de indianen aenquam. En van daer op den twaelfden inde creecq
Tibetibo op het dorp van den Indiaenschen capiteijn Tapuuri, welk dorp
acht uijren van de mond van die creecq geleegen is. Van waer op den
veertienden acht uijren hooger op boven die creecq Tibetibo gaende is hij
gekomen bij eenige neegers, welkers opperhoofd genaamt is Ahee. Zijnde
een oud man, die voorgaf door den heer van Sommelsdijk14 zaliger te
weesen vrij-gegeven. Op wiens dorp den ondergeszegde ses-en-twintigh
stucks swarte slaeven, en vijff roode slavinnen heeft gesien, hem Ahee
(soo hij sustineert) toebehoorende. Welck dorp een halff-uijr gaans van
meergemelde creecq Tibetibo is gelegen, en gevolgelijk, de woonplaats
van die neegers. Twee-en-twintig uijren van de mond van voornoemde
revier Coppename, aen de linckerhand, van welcke creecq tusschen de
eerste Caribische Indianen en de genoemde neegers, woonen Indianen
genaamt Arrowacken.
Van daer op den 17en vertrocken sijnde, naer benedenwaerts, is hij op den
19e zijnde maandag weder gekomen op de post in de Wajommes. En den
21e van die post affgevaren, is hij gekomen in een creecq genaamt Inibissi,
op het dorp van den Caribischen Indiaen Pannawarij, die een soon is van
den Indiaen Epicorou. Welckers vader is geweest den grooten Indiaanschen
capiteijn Ararica, bij den welcken de neegers hier onlangs aen Paramaribo
geweest, woonen. Waervan het opperhooffd Jan off Jantje wierd genaamt
die een vrije Indiaen-in tot
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Cargasoen: lading van goederen.
Corantijn, de grensrivier met Guyana.
Korjalen of vaartuigen gemaakt van uitgeholde boomstammen.
De kolonie Suriname was eigendom van de Sociëteit van Suriname die in 1683 was
opgericht. Aandeelhouders waren in de beginperiode de West-Indische Compagnie,
de familie van Aerssen van Sommelsdijck en de stad Amsterdam.
Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1637-1688) was gouverneur van Suriname
van 28 november 1683 tot 19 juli 1688, de dag waarop hij werd vermoord.
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sijn vrouw heeft alwaer hij nog twee man neegers en ses neegerinnen
gesien heeft. Van de welcke die vrije Indianen tot mans hebben, en ses
mullatten off halff-slag, door haer geprocreert, hier is hij tot den 23e
gebleven. En van daer vertrocken op den 24en gekomen op het dorp van
den Caribischen Indiaensche capiteijn Cornelis geleegen in een creecq
genaamt Aweijbo, zijnde het selve geleegen. Hier is hij weder to den 27en
verbleeven. Als wanneer hij van daer met den selven Indiaen Cornelis
over land is gegaen naer het dorp van den Indiaenschen capiteijn Quani,
passeerende onderweegens een dorp genaamt Quemabo. Daer hij twee
mans neegers, seeven negerinnen, en seven neeger-kinderen heeft gesien.
Zijnde de dorpen van Cornelis en Quani voornoemt, maer een uijr-gaens
overlandt van den anderen geleegen, dog te water wel acht uijren vaerens.
En het laeste namentlijk van Quani wel twee-en-twintig uijren van de
mond van de meergemelde revier Coppename.
Vandaer is hij met drie corriares vergeselschapt door al Indianen, op den
28e de revier opwaerts gevaeren. En op den eersten meij gekomen aen de
eerste waterval. Des anderen daags aen de tweede, daer hij genootsaakt
was de corriares over land te doen sleepen, vermits de steijlte, en ondiepte.
Vaerende den derden met veel ongemak langs, en over de klippen, dog op
den vierden rencontreerde goet en effen water, tot aen de creecq genaamt
Enotorij.
Den vijffden, den gantschen dag gevaren hebbende is hij gekomen aen de
landinge plaats der Acourise Indianen. Daer hij twee van die natie
ontmoetende, sittende in een corriare, gemaakt van basten van boomen.
Die naer een uijr vaerens hem aen de voornoemde plaats bragten sonder
eenige de minste vreese voor hem te betoonen. Den sesden sond hij drie
van sijn bijhebbende Indianen met de voornoemde twee Acouris naer haer
opperhooffd, die naer een verblijff van neegen dagen eerst retourneerden.
Den sestiende, zijnde sondag 's morgens, hoorde hij een groot geblaas op
hoorens, off andere instrumenten. En een halff uijr daer nae sag hij de
uijrgesondene Indianen, gevolgt van eenige Acouris, roepende in haer taal
dat sij goede vrinden waeren, en geen quaad souden doen. Het geen van
sijn kant door sijne Indianen mede belooft wierd, en van haer nogmaels
wierd versogt. Dit geschiet zijnde quam de gantsche troup uijt 't bosch
naer hem toe sonder pijlen off boogen, off ijets anders daer sij quaad mede
soude hebben konnen doen. Speelende alleen lustig op haer seer fraije
swart geschilderde dwars-fluijten, cromme, en lange calbassen. Met deese
instrumenten voorsien naderden eerstelijck vier à vijff jonge mans, achter
deselve vier vrouwen, gevolgt van een oudt bedaagt man. Eenigsins grijs
met lang hair hebbende in beijde wangen, en in sijn onderste lip gaatjes,
en in ijeder gaatje een streng witte en heele ligte coralen van haer
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maaksel lang veertien à vijfftien duijm, nederhangende. Deese wierd door
den gantschen troup, soo jonge mans, als vrouwen ten getalle van
ses-en-vijftige gevolgt. Zijnde den gemelde ouden man haer opperhooft.
Dus alle bij hem gekomen zijnde, gingen zij in't ronde op haer hucken
nedersitten. Wedersijts seer verleegen sijnde, al komende met den andere
niet als door teeckenen, en met wijsen spreeken. Wanneer een oude vrouw
opstond die nog wat Caribus konde spreeken, en die (soo hem gesegt
wierd) voor lange jaeren door die Acouries de Caribische was ontnoomen.
Hier op gaff dien ouden man aen den Indiaen Cornelis tot een present drie
bolletjes catoen, en een stuk suijkerriet, ter dickte van een arm. Seggende
nu niet anders mede gebragt te hebben, vermits de slegte weegen,
veroorsaakt door de swaere regens. Sij versogten verders van den
ondergeszegde eenige bijlen, en cap-messen, beloovende daer voor slaeven
in ruijling te sullen geven. Waerop hem (soo door die oude vrouw, als
door teeckenen, en wijsen naer vermoogen) deed verstaan, dat hij door
het opperhooffd, (bij haer Jupitori genaamt) deser colonie derwaets was
gesonden, om vrindschap met haer te maken. Vereerende haer (uijt den
naam van den selven) eenig cleijn cargasoen, 't geen het opperhoofd en
sij met blijdschap scheenen te sien, en te ontfangen. Hem als dan te verstaan
gevende dat hij en eenige van sijn volk met hem moeste gaen, sulx gesegt
hebbende hield hij een lange onderhandeling met sijn volck. En eijndelijk
antwoordende, seijde dat hij oud was, en daerom niet meede konde gaen,
maer dat sijn soon, wijsende op een waker jongman, meede soude gaen.
Dit vastgestelt zijnde, liet dien ouden man een cleijn meijsje haaien.
Versoeckende in trocq, daer voor twee bijlen, een cap-mes een eenige
messen, een spiegel met wat coralen, die hen wierd gegeven. Te
kennengevende dat hij nog vier slaeven op sijn dorp hadde, omme te
vercoopen, daer voor meede bijlen, en cap-messen eijschende.
Des naarmiddags omtrent een à twee uijren, wees hem den ouden man,
vijff mannen en twee vrouwen aen, onder dewelcke sijn soon was die
meede soude gaen. Soodanig, nogtans, dat die drie van de selve alleen bij
ons soude blijven tot aen het eerste Indiaensche dorp, en dan weder keeren.
Dog de vier andere tot hier aen Paramaribo, herhalende sijne gedaene
beloften van goede vrindschap te willen onderhouden, neemende daer op
affschaeijd vertrock hij. Waer op wij sijn soon beneffens sijn volck niet
verre van die plaats, daer wij de neegen dagen ons verblijff hadden gehadt,
om de uijtgesondene te wagten, twee corriare van basten van boomen
gemaakt uijt het water sagen vissen die wij geduijrende ons gansche
verblijff aldaer niet eens hadden gesien. In de welcke sij gaen sitten zijnde,
voeren wij gesamenlijk naar beneeden.
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Den 17e raakten sonder ongemak over de bancken,15 en quamen den 20e
gesamentlijk wel en gesont op het dorp van Quani, daer wij een nagt hebben
gerust. En is aldaar door den ondergeszegde aen de Indianen die meede
naer boven waren geweest haere betaling gegeven. Gelijk ook aen de
vrouwen eenig cargazoen om brood, en okou, een drank van cassavi16
gemaakt, te coopen, om voor de reijs naer herwaerts te vervaerdigen. Den
22e op de post de Waijommes gereverteert17 heeft hij met sijn volk naer
het brood, en okou, als ook naer den Indiaen Cornelis moeten wagten tot
den 30e. Hier verstonden wij dat de drie Acourise Indianen op het dorp
van Quani gebleeven naer dat sij alles welbesien hadden, weder naer boven
naer haer woonplaats waeren gekeert.
Drie dagen voor ons vertreck van deese post quamen aldaer verscheijde
Caribise Indianen uijt de creecq Corropine, gelegen in de rivier van
Zuriname. Het geen aen onse Akouries, soo ras sij die sagen soodanigen
schrick veroorsaakte, vreesende van haer te sullen doodgeslagen worden.
Dewijl die natien altoos in vijandschap hebben geleeft, dat de soon van
den ouden man, met nog een Indiaen, en een vrouw stil weg gingen. Sulx
genootsaakt was haer een Indiaen naer te senden, die haer vond. Hebbende
reets in die korten tijt, een corriare ofte vaartuijg van basten van boomen
gemaakt. Dog sij hem siende, liepen als herten in het bosch, laetende van
de mede genoomene bijlen ses leggen, sulx sij alleen twee daer van
behielden.
Dus geen kans siende deese bevreesde menschen weder te bekomen, zijnde
ook volgens het sentiment van den Indiaen Cornelis niet raedsaam haer te
vervolgen, nog langer te wagten. Resolveerden18 de eene overgeblevene
vrouw, met den eersten herwaarts te brengen, om soo veel te spoediger
bij haer natie te retourneeren, en deselve te dis-abuseeren19 van de vrees.
Daer de drie gevlugte op het gesigt der bovengenoemde Indianen uijt
Corropine naer alle apparentie20 sullen hebben ingebragt. En ter contrarie
te toonen, dat sij op het woord, ofte trouw der christenen, off blancken,
sig volkomen kunnen verlaten en betrouwen.
Den 30e verrocken wij op sondag van gemelde post in de Waijommes, en
zijn den sevenden deser maand junij weder alhier aen Paramaibo
aengekomen. Den meesten tijt van onse reijsen hebben wij met veele, en
swaere regens geincommendeert21 geweest. Jae, soodanig dat wij op
seeckeren tijt, des avonds op een heuvel off bergje zijnde gaen
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Zandbanken en rotspartijen.
Cassave of maniok.
Reverteren: terugkeren.
Resolveren: besluiten.
Disabuseren: wegnemen.
Apparentie: waarschijnlijkheid.
Incommoderen: hinderen
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slaapen. Des 's morgens bevonden dat het water die eene nagt vijftien
voeten geswollen was.
Hij vermeijnt dat het meede noodig sal weesen het geen hier vooren nog
niet en is geschiet, eenigsins mentie22 te maken, op wat wijse die mans en
vrouwen gekleet offte vertiert waeren.
Onder die geene die wij saegen, bemerkten wij dat buijten en behalven
den ouden man, verscheijde andere meede gaatjes in de ooren en in de
onderlippen hadden. Sonder dat daer op die tijt coralen in waren. De mans
hebben doorgaans lank pick swart hair tot aen de knien toe. Het geen
eenige op de helfte der lengte binden. Andere vlegten het halverweegens
op de rug beginnende. Sommige weder maken daer een bol van soodanig
dat er evenwel nog veel hair los blijft uijthangende. Haere armen en beenen
vercieren sij met een soort van coralen van haer eijgen op deselve wijse
als de vrouwen de Caribische Indianen doen. Sij hebben geen orrewebben23
nog de mans commisen, maer dragen in plaets van dien een instrument
van bast en boomen gemaakt, ter lengte van ses à seven duijmen. Hoewel
sommige het wel ter lengte van twaelff duijmen neemen, waer in sij haere
roede steeckende, die daer mede bedecken.
Dit instrument is aen het bovenste eijnde spits, en naer de beneden zijde
die tegens het lijff aenkomt ruijm een duijm in de wijte. Sij weten dit
soodanig te gebruijken, dat het altoos in het gaan off staan opwaerts staat,
en sitten gaende tegens het lijff aenkomt. Sulx hetselve haer niet
incommodeert.
De vrouwen hebben veel corter hair als de mans. Dog hebben soowel als
sij groote gaeten in de ooren, daer sij sigh opschickende verscheijde
strengen van haere witte, en swarte coralen in doen, ter lengte van veertien
à sestien duijmen nederwaerts hangende. Zijnde verders om de armen en
beenen meede veciert als de mans. Sij gaen moedernaakt hebbende nogte
niets gebruijckende om de schamele deelen te bedecken. Haer voedsel
bestaat soo verre den ondergeszegde bekent is, in cassave, koorn, banaanis,
suijkerriet, pattattas, visch, en wilt. En haer drank alleen in water. Sij gaven
te verstaan dat haer wooningh nog vier dagreijsens van die plaats daer sij
ons rencontreerde aff gelegen was. Dat om daer nu in desen regentijt te
koomen men tot aen de kin door water en moeras moeten gaan. Dat sij
met nog acht à neegen natien boven haer in vrindschap leefden. Dog dat
er een natie bovendien was, sijnde grove en sterke manspersoonen, die
haer vijanden waren. Dese Acouries sijn ongelooffelijk bang voor het
schieten, waerom dan ook onderweegen geen geweer hebben durven
affschieten.
Dit is alles wat de ondergeszegde in deese corte tijt, en ongemackelijke
reijse voor de eerste maal heeft konnen ten opsigte van die natie ver-
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neemen. Hij twijffelt evenwel niet, off ingeval een meerder tijt tot een
nadere ontdecking wierde geëmploijeert,24 seekerlijk meerder neegers, off
swarte gevonden souden werden. Als ook volkomener kennisse van alle
die natien en haer doen.
Verhoopende evenwel inmiddels in deese, naersijn vermogen, aen de
ordres en intentie van uweledele hoog welgeboorne te hebben voldaan.
Actum Paramaribo den 20e junij 1717.

Journaal van de reijs door den vaandrigh Fredrik Hoeus, gedaen naer de
Acouries, 13 juni - 22 augustus 1717
Ingevolge de commando van den hoog edel welgeboren gestrenge heer
Johan Mahonij, gouverneur generaal van Suriname, rievieren en districten
vandien etc. ben ik ondergeszegde benevens een soldaat van Paramaribo
vertrocken met het vaartuijg van den Indiaan Cornelis op den 13 junij 1717
en de mijne reijze voortgezet om seekere Accuries wijff naar haar land te
brengen en op de volgende plaatze aangeweest als volgt.
Den 15 junij. Ben ik in Coppename gekomen.
Den 18 dito. Op de post Wajombe gekomen.
Den 24 dito. Naar het dorp van den Indiaan Cornelis toegegaan.
Den 28 dito. Weder naar de post Wajombe toegegaan omdat het Accuries
wijff, gelijk meede den soldaat die met mij is gegaan, siek waaren
geworden.
Den 4e julij. Weder naar den Indiaan Cornelis toegegaan met een soldaat,
dewelke op de post legt, andere soldaat die met mij van Paramaribo is
gegaan daar gelaaten omdat hij siek was en bij Cornelis gebleeven tot den
10 julij.
Den 11 dito. Ben ik met 16 Indianen en gemelde Accuries wijff weder
vertrocken en de reijs vervorderd.
Den 17 dito. Boven in Coppename gecoomen en over de vallen gegaan.
Den 20 dito. Aan de Accurische landing plaats gekomen alwaar men niet
meer vaaren konde daar het gemelde Accuries wijff weder siek was en
niet naar haar huijs wilde. Toegestaan alsoo zij voor gaff de weg die zij
over land moett gaan verre te sijn en liever in Coppename wilde blijven
wonen. En dat haare vrinden daar ook soude komen woonen, waaromme
ik haar aan de landingh plaats met twee Indianen en een Indiaanis gelaaten
heb.
Den 22 julij. Van de landingplaats overland gegaan na de woonplaats van
de Accuries alwaar niet als bergen en daalen heb ontmoet. En
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ben tegen den avond aan een seer hoogen steenklip gecoomen en daar
onder geslaapen. Op welke berg de Indianen seijde dat de duijvel waalde
en wilde daar niet opklimmen.
Den 23 dito. De reijse verder voortgezet en niet ontmoet als hooge bergen
en daalen. Bij de Accuriese huijsen gekomen, en daar zeijnde wierd mij
een bankje gebragt en doen quam den capiteijn van dezelve met roode
verf en groene blaaderen die mij op mijn voorhooft cruijsen. Daarmede
maakte tot teeken van vrindschap en vreede. Insgeleijx wierden door de
Accuries alle de Caribische indianen die mij waaren bejegend als meede
haar borst besmeert met deselve verff en bladeren. Dezelve Accuries
hebben alle soorten van vrugten als de Caribesche Indianen, zijnde haar
land beplant met cassavij, pattates, coren, benantes, etc en gebruijken
schilfers van klipstenen tot raspen en plaaten om cassavij te bakken.
Den 28 dito. Daar gebleven tot den 28 julij als wanneer een Accurie quam
die vier dagen hooger woond als daar van heb gemeld die tijding bragt dat
seekere natie genaamt Caijcoesianen sig klaar maakten en onderwegens
waaren om mij en mijn hebbende volk om het leven te brengen. Dewijl
die niet lijden wilden dat de blanken nog Caribesche met de Accuries
souden vreede hebben. De gemelde Caijcoesianen sijn seer sterk zeijden.
Zij wonende dezelve boven in Suriname, Suranica, Coppename, Corantine
tot boven in Isequebe. Dier halven wesen, zij ons te vertrekken, also zij
ons niet geen wilde doodgeslage sien en hebben vijf Accuries met ons
gegeven als drie mans en twee wijven die ons uijtgeleijden op dat wij de
weg souden spoeden.
Den 31 dito. Ben ik weder gekomen aan de gemelde steenklip waar de
Indianen seijde dat de duijvel woonde. Waarop ik hebbe geweest met twee
Accuries en een Caribes tot boven aan de spitse. En daar sijnde heb ik
kunne sien seer vele bergen en daalen, de zee die duijster en als een nevel
scheen. De bergen die in Coppename en Crantine zijn en de bergen daar
de Caijcoesianen wonen schijnen te weesen als in de wolken.
Den 1 augustus. Ben ik weder aan de landigh plaats gekomen bij mijn
vaartuijgh alwaar ik twee Indianen en een Indianin bij het Accurische wijf
als vooren gesegt had gelaaten. En aldaar een dagh en nagt gerust.
Den 2 dito. Ben ik weder vertrokken naar beneden, al wanneer twee mans
en een wijff Accuries weder naar haar huijs en de twee andere, zijnde een
man en een wijff, met mij herwaarts gegaan met het Accurische wijff dat
ik derwaards had gebragt.
Den 6 dito. Aan Coppename op het dorp van den Indiaan Cornelis
gecoomen en dagh gerust.
Den 8 dito. Ben ik van het dorp van Cornelis vertrokken naar de post
Wajombe.
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Den 14 dito. Is den Indiaan Cornelis bij mij op de post Wajombe gecoomen
met vaartuijg en Indianen om mij herewaards te brengen.
Den 15 dito. Van gemelde post vertrokken naar Paramaribo
Den 22 augustus. Ben ik aan Paramaribo gecoomen met 16 Indianen en
twee Accuries. Zijnde het wijf dat met mij van Paramaribo naar boven
was gegaan, gebleeven in Coppename op het dorp van den Indiaan
Cornelis.
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Ruud Paesie promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar
de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse
handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. Tegenwoordig wisselt hij zijn
parttime werk met jongeren met gedragsproblematiek af met historisch onderzoek
en is hij redactielid van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
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Fred de Haas
Passie in het werk van Henry Habibe
In tegenstelling tot Antilliaanse schrijvers als Tip Marugg, Boeli van Leeuwen, Cola
Debrot en Frank Martinus Arion is de Arubaanse dichter, literatuurcriticus en
letterkundige Henry Habibe (geboren 6 mei 1940) tamelijk onbekend bij het grote
publiek buiten de Antillen.1
Habibe studeerde Spaanse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. In 1968 richtte hij het toonaangevende literaire tijdschrift Watapana op
- van 1968 tot 1972 verscheen het drie keer per jaar - waarin gedichten, essays,
kritieken en linguïstische verhandelingen over het Papiaments werden gepubliceerd.
Het was het tijdschrift van Antilliaanse jongeren die in Nederland op zoek waren
naar een eigen identiteit. Watapana werd een podium zowel voor aankomende
Antilliaanse schrijvers als voor Antilliaanse auteurs die hun sporen al hadden verdiend.
De medewerkers waren voor het merendeel Arubanen. Habibe mag worden
beschouwd als de drijvende kracht achter dit tijdschrift.
Na zijn afstuderen in 1974 vertrok Habibe naar Aruba, waar hij enige jaren werkte
als docent Spaans aan het Colegio Arubano. In 1985 promoveerde hij op het
proefschrift El compromiso en la poesía afro-antillana de Cuba y Puerto Rico (Het
engagement in de Afro-Antilliaanse poëzie van Cuba en Puerto Rico) aan de
universiteit van Río Piedras in Puerto Rico. Van 1983 tot 1990 was hij verbonden
aan het Instituto Lingwístiko Antiano op Curaçao.
Habibe schrijft zijn gedichten voornamelijk in het Papiamentu, incidenteel ook in
het Spaans en Nederlands. Drie in het Papiamentu geschreven dichtbundels staan op
zijn naam: Aurora (1968), Keresentenchi (1980) en Yiu di tera (1985). In het
Nederlands schreef hij Vulkanisch samenzijn (2008).
In deze bijdrage bespreek ik Habibes liefdespoëzie en met name de verwantschap
tussen de inspiratie en de beelden van Habibe en die van een aantal Spaanse en
Zuid-Amerikaanse geestverwanten.

Liefde en hartstocht
Een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor veel dichters kunnen we samenvatten
onder de verzamelnaam ‘Liefde’ of ‘Passie’. Sommigen hebben er hun hele oeuvre
aan gewijd, zoals de Spaanse dichter Gustavo Adolfo Bécquer. Voor anderen,
bijvoorbeeld Antonio Machado, is de liefde een belangrijke halte op hun dichterlijk
pad geweest en weer anderen, zoals

1

Dit artikel is onderdeel van een studie van de auteur over het werk van Henry Habibe.
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Rubén Darío, hebben in hun poëzie vooral de nadruk gelegd op het erotische aspect
van de liefde: de hartstocht. Het werk van deze dichters is een bron van inspiratie
geweest voor vele anderen, onder wie Henry Hahibe. Van Habibe zijn twee bundels
erotische poëzie verschenen. Na Aurora uit 1968 volgde in 2008 Vulkanisch
samenzijn. Op de voorkant van de eerste bundel staat ‘Poesía prohibí’ (verboden
verzen), een wat potsierlijke vermelding in het licht van de vrije jaren zestig. Veertig
jaar ligt er tussen deze bundel, die in 23 gedichten de jonge liefde bezingt en de
laatste die, hoewel de passie niet minder lijkt, in 17 gedichten het bewustzijn verraadt
van de dichter die weet dat de herfst van zijn leven is aangebroken en dat het einde
onafwendbaar naderbij komt (‘Ach kom, mijn winterkleren!’ VS, VII).

Henry Habibe (foto Kabinet Gevolmachtigde Minister van Aruba, Den Haag)

De reden dat ik beide gedichtenbundels samen bespreek, is gelegen in het feit dat ze
treffende overeenkomsten vertonen, hoewel niet in taal - Aurora werd immers
geschreven in het Papiamentu en Vulkanisch samenzijn in het Nederlands. Als
hispanist en geïnteresseerde in de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische literatuur
heeft Habibe al in een vroeg stadium kennis kunnen nemen van het werk van dichters
als Rubén Darío, Luis Palés Matos, Nicolás Guillén, Pablo Neruda en anderen, die,
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ieder op hun eigen manier, hun invloed hebben doen gelden op zijn poëzie. Zo vinden
we in Aurora beelden terug die we ook kunnen aantreffen in de poëzie van de Puerto
Ricaanse dichter Palés Matos:2
Pechos ebúrneos que mueven sus frutas; Vruchten dansen aan ivoren borsten,
Blonde lendenen uit lust bewogen,
Rubias caderas que tiemblan de gozo,
Liefde waar ze, heet, naar dorsten...
Dignas de fiebre de amor, en las grutas...
Luis Palés Matos (1898-1959),
‘Las bailarinas de la luna’, 1917

‘De maandanseressen’

En:
[...]

[...]

Todos
Los frutos ¡oh mulata! Tú me brindas
En la clara bahía de tu cuerpo
[...]

Je schenkt me alle vruchten
In de klare boezem van je lichaam,
Mulattin!
[...]

Luis Palés Matos (1898-1959),
‘Mulata-Antilla’, 1952

‘Mulattin Antilia’

Hoewel Aurora sterke emoties beschrijft, ademt de sfeer in de gedichten ook een
zekere rust uit. De taal kenmerkt zich door een ontwapenende eenvoud en de uiterlijke
vorm van de gedichten is vrij strak. Zo heeft Habibe in deze bundel een duidelijke
voorkeur voor strofes van vier verzen. De beelden in Aurora zijn uitbundig. De
geestesgesteldheid van de verliefde jongeman wordt opgeroepen door sterk zinnelijke
en tot de verbeelding sprekende metaforen: de borsten van een meisje liggen als
vruchten in een zijden schaal (zie Palés Matos) en bewegen op het ritme van een
Inheemse, opzwepende dans (de ‘Tumba’):
B'a pasa
Ku bo frutanan
Den un skalchi di seda

Je liep langs,
Je vruchten
In een schaal van zijde

Nan a balia
Un tumba eterno te na bo kas,
Nan a lora
Te pone solo soda i jongotá,
Nan a habri
Shelo i laga nubia tur plamá

Ze dansten tot je huis
Een eindeloze tumba en
Hun deining bracht de zon
Haast zwetend op de knieën.
Ze sloegen een bres in
De wolken, dreven ze ver uiteen.

[...]

[...]

Henry Habibe, Aurora, 1968, I (fragment)

2

Alle vertalingen uit het Papiamentu, Spaans en Frans zijn van de auteur van dit artikel.
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Het metrum van de verzen is wat strakker dan in de andere bundel. Zo telt gedicht
nummer V (Olanan di mi man...) vier strofen van elk zes-, vier- en vijflettergrepige
verzen, nummer XII (Atardi a brasa...) drie strofen van zes-, vijf-, zes- en
vijflettergrepige verzen en gedicht XIV (M'a drenta bentana...) drie strofen van zes
lettergrepen, waarbij het tweede vers in de derde strofe enigszins mank loopt.
De geliefde wordt bezongen als een landschap waarin de minnaar begeesterd
ronddwaalt:
Olanan di mi man
Lo karisiá
Tur bo plájanan

De golven van mijn hand
Zullen al je stranden
Strelen

Luna di mi sunchi
Lo koroná
Tur bo séronan

De maan van mijn kussen,
Zal al je heuvels
Tooien met een kroon

Brisa di mi alma
Lo suspirá
Den bo mángelnan

De bries van mijn ziel
Zal in je mangroven
Fluisteren

Solo di mi sanger
Lo floresé
Bo deséonan

De zon van mijn bloed
Zal je verlangen
Laten bloeien

Henry Habibe, Aurora, 1968, V
Het is dezelfde zinnelijkheid die we kennen uit de gedichten van Darío:
Pues la rosa sexual
Al entreabrirse
Conmueve todo lo que existe,
Con su efluvio carnal
Y con su enigma espiritual.

De lichaamsroos
Beroert - ook half geloken Al wat leeft en ademhaalt:
Geur van vlees,
Mythe die niet faalt

Ruben Darío (1867-1916),
Cantos de vida y esperanza, 1905, X
‘Libranos, señor’

Zangen van hoop en leven
‘Bevrijd ons, Heer’

Dat liefhebben ook lijden betekent - en een vergeefs verlangen naar de terugkeer van
de beminde - is een welhaast onontkoombaar gegeven. Het verlies van de geliefde
kan alleen worden goedgemaakt door een terugkeer die vervolgens dansend wordt
gevierd. Hier verwijst Habibe naar het Antilliaanse kinderliedje ‘Ban, ban pasa un
rondu’ (Kom, laten we dansen in een kring):
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[...]

[...]

mi sa,
mi sa ku bo lo bolbe,
i lo mi wardá bo
ku mi bélanan hisé,
pa nos ban pasa un ròndu
mañan na lamá...

Ik weet,
Ik weet dat je terugkomt.
En ik zal op je wachten
- Alle zeilen bijgezet Voor een rondedans,
Morgen, in zee...

Henry Habibe, Aurora, 1968, II
Geen beminnen zonder lijden. Er zit niets anders op dan te leren houden van het
lijden zelf. Darío drukte dit - haast masochistisch - als volgt uit:
Oh, saber amar es saber sufrir,
Amar y sufrir, sufrir y sentir,
Y el hacha besar que nos ha de herir...

Wie kan minnen kan ook lijden,
Minnen, lijden, tranendal:
Kus de bijl die ons eens treffen zal...

Ruben Darío (1867-1916),
Cantos de vida y esperanza, 1905, X

Zangen van hoop en leven, X

In Aurora vinden we veel verwijzingen naar de flora en fauna van het Arubaanse
landschap: kunuku (akker, platteland), kurá (erf, tuin), sabana (vlakte), kokolishi
(schelp), kelki hèl (gele heester), mangel (mangrove), maribomba (bij), warawara
(roofvogel) en morokoi (landschildpad). Aan de natuur ontleende terugkerende
beelden zijn: de wolken (nubia), de zee (lamán), de dageraad (aurora), de golven
(ola), de bladeren (blachi) en de sterren (strea). Hieronder volgen enkele fragmenten
uit Aurora die bovenstaande beelden in context plaatsen:
Pabòw, lamán ta konta zojando,
Na laria tur strea ta kabishá (X)

Daarginds vertelt de zee al schommelend
zijn verhaal,
De sterren knikkebollen aan de hemel

Un chispa di rekwèrdo,
Un aurora di nos dos (IV)

Een vonk herinnering,
Een dageraad van ons twee

Atardi a kai sera
I meskos ku dos
Ola nos a keda
Tirá riba tera (XI)

De schemering is gevallen
Als twee golven
Zijn wij
Aan land geworpen

Mi dilanti
Manera bláchinan marchitá
Bo karni a kita kai,
Poko poko (XXII)

Vóór mij
Als verwelkte blaadjes
Is je vlees
Langzaam gevallen
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Kunuku ta'ta soña den su hamaka (XVIII) De akker lag te dromen in zijn hangmat
Bo ta jamá mi maribomba
Parandero di kelki hèl (VII)

Je noemt me een bij,
Een boemelaar in gele heesters

I meskós ku kabés di morokoi,
Mi kabés a krem i somentá...(X)

Zoals de landschildpad zijn kop intrekt
Zo is mijn hoofd gekrompen en
verdwenen...

Henry Habibe, Aurora, 1968
(fragmenten)
De cirkel van de erotische poëzie van Habibe sluit zich met de publicatie van de
bundel Vulkanisch samenzijn. Het woord ‘vulkanisch’ in de titel zou wat bevreemding
kunnen wekken. Het gebruik van juist dit woord verraadt echter de afkomst en
hispanofiele achtergrond van de dichter. In het Romaanse taalgebied is de combinatie
van de begrippen ‘hartstocht’ en ‘vulkanisch’ niet ongewoon. Zo lezen we bij Bécquer
het volgende:
[...]

[...]

la ardiente chispa que brota
del volcán de los deseos

het vonkend vuur dat welt
uit de vulkaan van de begeerten

Gustavo Adolfo Bécquer (1816-1870),
Rimas, 1982, XIV
Ook de Martinikaanse schrijver Frantz Fanon schrijft, sprekend over de dans van de
Afrikaanse bevolking, in zijn beroemde boek Les damnés de la terre (De verworpenen
der aarde) het volgende:
Tout est permis, car, en réalité, l'on ne se réunit que pour laisser la libido
accumulée, l'agressivité empêchée, sourdre volcaniquement.
(Alles is toegestaan, want eigenlijk komen ze alleen bij elkaar om de
opgekropte libido, de gefrustreerde agressie, als een vulkaan te laten
werken.)
Het libido wordt in deze voorbeelden duidelijk gekoppeld aan de kracht van een
vulkaan. Ook in Aurora komen we dit - wat opdringerige - beeld tegen:
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[...]

[...]

bo kurpa a para
bira santo blanko,
dos volkán a para
hincha den mi boka...

Je lichaam is veranderd
In wit zand,
Twee vulkanen
Zwollen in mijn mond...

Henry Habibe, Aurora, 1968, XIII
(fragment)
In Vulkanisch samenzijn is de dichter in een andere levensfase beland, wat hij niet
onder stoelen of banken steekt:
Vanuit mijn rimpelende herfst
Verspreid ik mijn takken
Over je golvende brauwen...’ (VII)

Ook horen we hier weer de echo van de oude bard Darío:
Juventud, divino tesoro
Ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro...
Y a veces lloro sin querer...

Mijn jeugd en paradijselijke jaren
Gaan al heen en zien niet om!
Wil ik soms huilen, zoek ik tevergeefs
naar tranen...
Soms huil ik, vraag me af waarom...

Plural ha sido la celeste
Historia de mi corazón.
Era una dulce niña, en este
Mundo de duelo y aflicción.

Meervoudig liepen liefdespaden,
Wegen van het minnend hart;
Mijn jeugd: een meisje dat in zoetheid
baadde
In een wereld vol van smart.

[...]

[...]

Rubén Darío (1867-1916),
Cantos de vida y esperanza, 1905
‘Canción de otoño y primavera’

Zangen van hoop en leven
‘Lied van de herfst en de lente’

Het vuur van het samenzijn hult zich in de schaduw van het besef van de naderende
ouderdom en in harde metaforen ontleend aan de natuur:
Tussen de levenloze takken
Glinsterden
Je vochtige lippen
[...]
Je zoog aan de verwelkte bladeren
Gretig als een kolibri... (XVI)

De ‘takken’ van de ouder wordende mens doen denken aan dat andere, vroegere,
gedicht van Habibe, waarin hij de watapana, de Inheemse
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waaiboom, ten tonele voert die, kromgegroeid onder de eeuwige passaatwind, met
zijn radeloze takken in de verlaten vlakte staat en door de dichter wordt opgeroepen
om zijn rug te rechten.
In Vulkanisch samenzijn doet de tropische omgeving niet langer dienst als
dichterlijk decor, maar is zij omgeruild voor het Nederlandse landschap en de stad:
In deze stad
Van stenen en stalen gewelven
En eindeloze groene velden
In deze stad
Van pralende paleizen, lanen
En straten met vorstelijke namen... (III)

Ook zijn er parallellen te vinden met de bundel Aurora. Beide bundels staan in het
teken van de passie en het afscheid. In heide komen we dezelfde getuigen en symbolen
daarvan tegen, de roos, de golven, het zand:
Aurora, 1968 (fragmenten) Vertaling

Vulkanisch samenzijn,
2008
(fragmenten)

Ma dia solo mester sende Maar als de zon je roos
bo rosa (VII)
ontsteekt

En raakte verstrengeld
In een witte roos (I)

Bo rosa a kai drumi (XIV) Je roos is in slaap gevallen Een roos, teder en wit (II)
Perfume ta banidad
Geuren zijn maar ijdelheid De witte roos straalde en
Abo mes tin bo rosa (XV)
een
Jij geurt zelf naar rozen
regenboog werd (III)
Aki, ariba e rosa marchitá Hier, boven de verwelkte
roos
in mijn borst
den mi pecho (XX)

En de geur van rode rozen
(XII)

Olanan di mi man
Lo karisiá
Tur bo playanan (V)

De golven van mijn hand Golven, ontembare golven!
Zullen al je stranden
Strelen
Hoe onpeilbaar deze
deining! (IV)
De kruinen van de golven
(XII)

Mi ólanan
Tibio di ternura (VI)

Mijn golven
Lauw van tederheid

De golven neergeknield
(XIII)

Bo kurasón a topá
Mi bòw'i su ola (XIII)

Je hart heeft mij ontmoet
Onder haar golven

In bruisende overdaad
Staken de golven
Vannacht de oceaan over
(XIV)

Ólanan lo kanta aleluja
(XXIII)

De golven zingen Halleluja
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Zowel Aurora als Vulkanisch samenzijn beschrijft erotische geschiedenissen die
eindigen doordat een van de geliefden iets zegt dat zodanig kwetsend is dat er aan
het verhaal een abrupt einde komt:
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Aurora, 1968, XVI

Vertaling

Vulkanisch samenzijn,
2008, X

Un palabra
Eén woord,
Un pida weso pa kachó,
Een hondenkluif,
A buta un koron'i sumpiña Zette op je hart
Een doornenkroon,
Den bo kurasón
Deed een rouwdag
I un dia na ròu
Om je ogen
Den bo wowo
[...]
[...]

[...]
Er viel toen een woord
Dat zweemde naar gezag
De gazel hield zich in
Kletterend viel de carrousel

Pero un palabra,
Friw,
Bashí,
krimmal,
A skoge nos
Speransa
Pa karbon

Maar één woord,
Koud,
Misdadig,
Hol,
Heeft onze hoop
Als brandhout
Uitgekozen

Kortsluiting
Zielsgeseling

[...]

[...]

Uiteen

Soms lijken de beelden regelrecht overgestapt van de ene bundel naar de andere, van
het Papiamentu naar het Nederlands en ‘leent’ Habibe - vrijwel letterlijk - elementen
uit eigen werk:
Aurora, 1968, XXI
(fragment)

Vertaling

Vulkanisch samenzijn,
2008,
XV (fragment)

[...]

[...]

[...]

lo bo hari
Dan zal je lachen,
lantá mi fo'i soño,
Mij wekken uit m'n slaap,
grita si ta loko m'a bira,
pasobra hunto nos a muri, Gillen of ik gek geworden
ben,
lew, hopt témponan pasá Omdat we samen zijn
gestorven,
Lang, heel lang geleden
[...]

Uitschreeuwen zal je
Mij wakker rammelen
Of ik soms dwaas ben
geworden
Want lang geleden reeds
Zijn wij begraven
Lang geleden

[...]
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I si mi bida ta un eterno
soñamento,
Lagá mi drumi,
Kerida,
Pa mi sinti
Bo estigma sigui
Tota den mi alma

Als mijn leven één grote
dromerij is,
Laat me dan slapen,
Liefste,
En je stigma
Voelen branden
In mijn ziel

Maar al zou dit
Een droom zijn
Laat me toch
Slingeren in het heelal
Zo kan ik jou immers
Diep in mij
Als een stigma
Voelen stek

Over Vulkanisch samenzijn is hier overigens een kritische noot op zijn plaats. In deze
Nederlandstalige bundel is het duidelijk aantoonbaar dat het Nederlands niet de
moedertaal van Habibe is. Stilistische en grammaticale missers ontsieren hier en daar
de gedichten en ook de syntaxis laat af en toe te wensen over. Zo lezen we in
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Vulkanisch samenzijn onder meer het volgende (het cursief gedrukte geeft het
afwijkende taalgebruik aan):
Raakte verstrengeld
In een witte roos (I)
De golven deinen weer terug (IV)

Uitschreeuwen zal je
Mij wakker rammelen
Of ik soms dwaas geworden ben (XV)

De nacht heeft ons gesmeed (VI)
Een tropisch bloedbruiloft (VIII)

Vanuit mijn rimpelende herfst
Verspreid ik mijn takken
Over je golvende brauwen... (VII)

Uiteenspattend als vuurpijl (VIII)

De golven neergeknield (XIII)
Als vogels ver geleden (XIV)

Ook de soms wat onhandige plaatsing van de woorden maken dat het ritme wordt
doorbroken:
Een zwoelwulpse bries
legt de golven neer
Op het ivoren strand
Waar je naam
Ingekrast wordt (XII)

Het Nederlands is soms bovendien een tikkeltje te archaïsch: je golvende brauwen
(VII); mij verslindend de keel omsnoert (XI). Habibe is in zijn moedertaal zekerder
en dus ook een stuk overtuigender.
De inhoud van Vulkanisch samenzijn is die van alle erotische verzen. Wat bijzonder
opvalt, is dat ‘de geliefde’ volledig verdwijnt in en volledig dienstbaar is aan de
‘kosmische’ fantasieën die zich losmaken uit een poëzie met een sterk machistische
inslag. Beide bundels dragen onmiskenbaar het stempel van een Latijns-Amerikaanse
inspiratie die in het universum en de natuur naar beelden zoekt om de erotische
beleving in woorden te vangen. Om het vage begrip ‘Latijns-Amerikaanse inspiratie’
wat concreter te maken, besluit deze bespreking met een gedicht van een van de
grootste ‘liefdesdichters’ van Latijns-Amenka, de Chileen Pablo Neruda:
Plena mujer, manzana carnal, luna
caliente,
Espeso aroma de algas, lodo y luz
machacados,
Qué oscura claridad se abre entre tus
columnas?
Qué antigua noche el hombre toca con
sus sentidos?

Volledig vrouw, appel van vlees en hete
maanhete maan
Volle geur gestampte algen, licht en leem,
Welk duister licht gaat op tussen je
zuilen?
Aan welke verre nacht hebben wij deel?
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Ay, amar es un viaje con agua y con
esrrellas,
Con aire ahogado y bruscas tempestades
de harina:
Amar es un combate de relámpagos
Y dos cuerpos por una sola miel
derrotados.

Beminnen is een reis van water en van
sterren,
Verstikte lucht en hoog opstuivend meel:
Beminnen is een strijd van
bliksemstralen,
Twee lichamen die zich tot honingdauw
vermalen.
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Beso a beso recorro tu pequeño infinito, Kus voor kus tast ik je universum af,
Je oevers, je rivieren en je dorpjes;
Tus márgenes, tus ríos, tus pueblos
Het lustvol brandend vuur
diminutos,
Y el fuego genital transformado en delicia
Corre por los delgados caminos de la
sangre
Haste precipitarse como un clavel
nocturno,
Hasta ser y no ser sino un rayo en la
sombra.

Stroomt door de smalle banen van het
bloed en
Stort zich - anjer bloeiend in de nacht Als flakkerende lichtstraal in het donker.

Pablo Neruda (1904-1973)
Cien sonetos de amor, 1960, XII

Honderd liefdessonnetten

Na het lezen van dit gedicht en de fragmenten van de hierboven geciteerde dichters
uit Spanje en Latijns-Amerika zal het de lezer niet moeilijk vallen om de verwantschap
te ontdekken tussen de inspiratie en beelden van Habibe en die van zijn Spaanse en
Zuid-Amerikaanse geestverwanten.
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Recensies
Jules Sedney, De toekomst van ons verleden; Democratie, etniciteit en
politieke machtsvorming in Suriname. Paramaribo: Vaco, tweede volledig
herziene druk, 2010. 297 p., ISBN 978 9991400860, prijs SRD 85 (ca. €22).

In 1997 verscheen de eerste druk van De toekomst van ons verleden.
De auteur was Jules Sedney (Paramaribo 1922), een man met een indrukwekkende
staat van dienst. Als doctor in de economie was hij onder meer lid van de Staten van
Suriname, minister van Financiën, minister-president, president van de Centrale Bank
en voorzitter van het Onderhandelingsorgaan van de Overheid. In die zin is de
biografie van deze man een onderdeel van 's lands politiek, een stukje levende
geschiedenis waarbij hij op een doordachte manier kritische voetnoten blijft schrijven
voor de toekomst.
Bij de verschijning van de eerste druk van De toekomst van ons verleden was
Sedney als 75-jarige in een fase van zijn leven waarin hij, ontdaan van persoonlijke
ambities, op een meer afstandelijke, contemplatieve wijze naar de politieke arena
van Suriname keek. Vanuit die positie kon hij zich beschouwingen permitteren die
alle traditionele politieke scheidslijnen overstegen. Dat was een grote verdienste van
De toekomst van ons verleden.
Zijn gedachten over democratie, etniciteit en politieke machtsvorming ontwikkelde
Sedney in zeven hoofdstukken die deels chronologisch en deels thematisch zijn
opgebouwd. De teksten zijn overwegend beschrijvend, maar door de analyses en
beschouwingen die Sedney eraan toevoegt, krijgt het boek ook een zeer eigen
toonzetting. De inleiding is getiteld ‘Bespiegelingen vooraf’. In het daaropvolgende
hoofdstuk ‘Etniciteit in de Surinaamse politiek’ beschrijft Sedney hoe sterk de
verschillende politieke partijen zijn gekoppeld aan etniciteit. Dit is al zo vanaf de
oprichting van de eerste partijen in 1946. In dit hoofdstuk gaat hij ook uitvoerig in
op de verbroederingspolitiek onder Pengel en Lachmon.
Het hoofdstuk ‘Democratie en het parlementaire stelsel’ omvat de periode van
1949 tot 1980. In ‘Onafhankelijkheid en etnische stellingname’ beschrijft Sedney de
overgang van Creools naar Surinaams nationalisme vanaf de jaren vijftig tot de
onafhankelijkheid. ‘Ondergang en wederge-
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boorte van een democratie’ gaat over de militaire periode tussen 1980 en 1987. In
‘Van personendemocratie naar parrijendemocratie’ schetst Sedney vervolgens de
veranderingen in het kiesstelsel sinds 1948; en in het laatste hoofdstuk, getiteld ‘Tot
besluit en ter overdenking’, geeft hij de lezer ten slotte nog wat stof tot nadenken
mee.
Sedney ontpopte zich in dit boek niet alleen tot een scherpzinnige politieke analist,
maar ook tot een zorgvuldige archivaris die voor het nageslacht politieke informatie
wilde vastleggen. Daar waren, zeker op het moment van verschijning, zeer goede
redenen voor: de brand van het gebouw van De Nationale Assemblee in 1996 en de
slordige manier waarop met de nationale archieven werd omgesprongen hadden vele
waardevolle documenten doen verdwijnen. Het boek bevat een serie bijlagen met
gedetailleerde overzichten van personen en organisaties die tussen 1946 en 1997
politiek-bestuurlijke macht hebben uitgeoefend.
Dertien jaar na dato heeft Sedney nu een update verzorgd van De toekomst van
ons verleden. Het resultaat is een lijvige uitgave van 300 bladzijden; de bijlagen
beslaan bijna de helft van het boek. Daarmee biedt De toekomst van ons verleden
een volledig en systematisch overzicht van de politieke machtsverhoudingen in de
periode van 1946 tot 2009. In een aantal bijlagen besteedt Sedney aandacht aan het
opschorten van het parlementair mandaat van Desi Bouterse. ‘Gelet op het
spraakmakende karakter ervan en gelet ook op de mogelijke precedentwerking wordt
in deze tweede druk gepaste aandacht besteed aan deze politieke episode’,
verantwoordt de auteur zich in de nieuwe inleiding bij de tweede druk.
Naast enkele correcties, waaronder het jaar van oprichting van de Moederbond,
heeft Sedney van deze nieuwe druk vooral gebruikgemaakt om aanvullingen aan te
brengen. In ‘Ondergang en wedergeboorte van een democratie’ werden op de
bladzijden 124, 125 en 126 enkele nieuwe passages ingelast over het Junglecommando
en de massaslachting in Moiwana. Helemaal nieuw is het hoofdstuk ‘De overgang
naar gekozen burgerbestuur’, waarin Sedney de rol beschrijft die het maatschappelijk
middenveld heeft gespeeld in de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid. Hij belicht
voornamelijk het werk van mensenrechtenorganisaties als de Organisatie voor
Gerechtigheid en Vrede (OGV) en Moiwana '86. Dit hoofdstuk is bijzonder interessant
nu Bouterse is gekozen tot president terwijl het proces in verband met de
Decembermoorden nog steeds loopt.
Sedney plaatst de Surinaamse zoektocht naar waarheid en gerechtigheid in een
internationaal kader: hij verwijst in dit hoofdstuk uitvoerig naar andere landen in
Zuid-Amerika, maar ook naar Spanje en naar het Rwanda- en Joegoslaviëtribunaal.
Zeer uitvoerig gaat hij in op de waarheids- en verzoeningscommissie die in
Zuid-Afrika onder leiding van bisschop Desmond Tutu plaatsvond. Met instemming
citeert hij ook het werk van de Belgische socioloog Luc Huyse, die in zijn boek Alles
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gaat voorbij, behalve het verleden benadrukt dat het negeren van een probleem het
slechtste is wat er kan gebeuren.
Hoe moet Suriname volgens Sedney omspringen met zijn onverwerkt verleden?
Men heeft niet gekozen voor een waarheidscommissie (waarheidszoeking) of voor
amnestie (vergeving), maar voor strafvervolging (gerechtigheid). Wat verwacht
Sedney daarvan? ‘De kans dat de strafprocessen die nu aan de gang zijn de waarheid
aan het licht brengen lijkt uiterst klein. Wie zal, in naam van de waarheid, zichzelf
de gevangenis in praten? De kans is zelfs levensgroot dat personen die schuldig zijn
hun straf ontlopen, terwijl de samenleving met lege handen achterblijft. Als het om
de waarheid gaat, is berechting alleen niet voldoende. Het strafproces is dadergericht
en daarin overheerst de tunnelvisie: niet wat is waar, maar wie is schuldig.’ (p. 152)
Sedney schreef deze woorden voor hij de uitslag van de verkiezingen van 2010 kende.
Intussen is de situatie er niet eenvoudiger op geworden. Hoe moet het verder met
een democratisch verkozen president die als hoofdbeklaagde in het proces over de
Decembermoorden voor de rechter moet verschijnen?
De nieuwe versie van De toekomst van ons verleden is zeker een verrijking, vooral
door de toevoeging van het hoofdstuk ‘De overgang naar gekozen burgerbestuur’,
waarin hij de belangrijke rol van de civil society beschrijft. Sedney: ‘Zij vervult een
belangrijke intermediaire rol op het kruispunt van verschillende relaties: tussen de
staat en de burgers, tussen de lokale gemeenschappen en de nationale ontwikkeling.
Dat nieuwe middenveld bezit een stootkracht en een optimisme die bergen kunnen
verzetten.’ (p. 142) Die ‘stootkracht’ heeft resultaten opgeleverd, maar eigenaardig
genoeg verwijst Sedney daar niet naar. Zijn verhaal eindigt ergens in 2001 op het
terras van hotel Torarica. En dat terwijl na jarenlange inzet van
mensenrechtenorganisatie Moiwana '86 op 15 augustus 2005 bekend werd dat het
Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten Suriname heeft veroordeeld voor de
massamoord. De regering moet de nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding
uitkeren. Ze moet smartegeld en een schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden,
de daders vervolgen en fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het
dorp. Op 15 juli 2006 bood president Venetiaan namens de Surinaamse staat zijn
excuses aan voor het gebeurde. De nabestaanden willen echter meer dan excuses, zij
willen vervolging van de schuldigen.
Ook maakt Sedney geen melding van de grondenrechtenproblematiek. Zo vechten
Inheemsen en Marrongroepen al decennialang voor het recht op de grond waar zij
wonen. Dit onderwerp weglaten is zeker een manco. De auteur maakt in de tekst
gebruik van verduidelijkende voetnoten die soms een bronvermelding bevatten. Een
systematische opsomming van alle geraadpleegde bronnen is echter niet te vinden.
Ook dat is jammer.
Ondanks deze schoonheidsfoutjes is deze nieuwe versie van De toekomst van ons
verleden, ook anno 2010, om verscheidene redenen
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een belangrijke publicatie. Dit boek is in de eerste plaats een op en top Surinaams
product: niet alleen de auteur maar ook uitgever Vaco zijn van Surinaamse bodem.
De toekomst van ons verleden kan bovendien op verschillende manieren gebruikt
worden. Men kan het lezen als het essay van een gelouterde politicus die over de
partijgrenzen heen historische en politiek-bestuurlijke excursies maakt naar een
periode die hij persoonlijk zeer intens heeft beleefd. Daarnaast is deze tweede druk,
die een periode van 63 jaar bestrijkt (van 1946 tot 2009), een waardevol naslagwerk
dat binnen het handbereik zou moeten staan van iedereen die zich met Suriname
bezighoudt.
Walter Lotens

Edwin Kenneth Marshall, De arbeiders zijn me heilig; Fred Derby,
vakbondsleider en politicus; Een biografie. Amsterdam/Den Haag:
NiNsee/Amrit, 2010. 260 p., ISBN 978 90 74897 54 9, prijs €17,50.

Een verdienste van de biograaf van Fred Derby (1940-2001) is dat hij in De arbeiders
zijn me heilig zijn hoofdpersoon niet alleen probeert te volgen tijdens diens werkzame
leven in de politiek en in de vakbeweging, maar dat hij diens opvattingen en
gedragingen ook probeert te analyseren en te verklaren. Hij doet dit vooral door de
voorman van C'47 en van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) te plaatsen in
de context van de Surinaamse politieke cultuur.
Marshall noemt Derby als leider tamelijk uniek in Suriname aangezien hij personen
en zaken goed van elkaar kon scheiden, met open vizier belangen verdedigde,
duidelijke afspraken maakte en zich daaraan ook hield, een geringe machtsafstand
creëerde tussen zichzelf en zijn omgeving, afkerig was van eigen materieel gewin
en zich niet wenste te laten leiden door rancune, jaloezie, gekwetste trots of ijdelheid.
In die zin stak Derby inderdaad positief af bij een aantal van zijn collega's in de
Surinaamse politieke arena.
Tegelijk kunnen bij zijn uitzonderlijkheid kanttekeningen worden geplaatst. Want,
zoals Marshall overtuigend laat zien, had Derby ook bepaalde eigenschappen met
zijn medestanders en rivalen gemeen, zoals zijn geringe geduld met secundair
reagerende personen, zijn neiging om als leider alle relevante zaken en ontwikkelingen
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autoritaire en soms onbuigzame opstelling, en zijn zwak voor vrouwen.
Het voorgaande toont dat de auteur een kritische distantie mengt met een afgewogen
oordeel over het object van zijn studie. Dat is een verademing vergeleken bij menige
verwante publicatie in dit genre. Marshall probeert Derby als een mens van vlees en
bloed voor het voetlicht te brengen, met aandacht voor zijn sterke en minder sterke
kanten. Dit komt ook naar voren in zijn typering van Derby als vakbondsman. Los
van zijn charisma, leiderschapskwaliteiten en sociale vaardigheden was Derby naar
het oordeel van Marshall als voorzitter van C'47 vasthoudend, goed voorbereid,
tactisch en analytisch sterk, doelgericht, welbespraakt en begiftigd met humor. Maar
hij was ook breedsprakig, docerend, lang van stof en overtuigd van zijn eigen gelijk.
Die houding verschilde nogal van zijn opstelling als onderwijzer, het beroep waarmee
hij zijn professionele loopbaan was begonnen. In die hoedanigheid had hij zich een
kundig en geduldig pedagoog getoond, die vooral begaan was met kinderen uit
achterstandsmilieus. Dat hijzelf op plantage Berlijn in het Paradisrrict uit arme ouders
was geboren, speelde in die benadering onmiskenbaar door.
Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig vormde C'47 een machtsfactor van
betekenis in de Surinaamse politiek waar regeringen moeilijk omheen konden. Als
vakbondsman en politicus positioneerde Derby zich als een baken van
vooruitstrevendheid en nationalisme. Hij onderhield goede relaties met Cheddi Jagan
van de People's Progressive Party (PPP) in Guyana, Don Martina van de Movemento
Antia Nobo (MAN) op Curaçao, Michael Manley van de People's Nationale Party
(PNP) in Jamaica en met vertegenwoordigers van de Federatie Nederlandse
Vakbeweging (FNV). Dit laatste ondanks het feit dat de FNV politiek en vakbeweging
als gescheiden entiteiten beschouwde en het niet eens was met Derby's opvatting dat
de Nederlandse beschikbaarstelling van ontwikkelingshulp de inlossing was van een
oude koloniale schuld en ongeacht het politieke regime in Suriname gegeven diende
te worden.
Marshall laat met voorbeelden zien dat Derby opereerde binnen een systeem
waarop hij weliswaar veel kritiek had, maar dat hij nooit substantieel heeft willen
hervormen. Hij noemt onder andere Derby's neiging om namens C'47 bonden over
te nemen van concurrerende vakcentrales. Hierdoor bleef het patroon in stand waarbij
steeds per bedrijf, en niet per bedrijfstak, cao's werden afgesloten. Men kan zich
afvragen of dit de arbeiders uiteindelijk niet meer heeft benadeeld dan gediend.
Hetzelfde gold voor Derby's visie dat politiek en vakbeweging één waren. Hij sloot
de ogen voor het feit dat een gelijk optrekken en samenvallen van partijpolitiek en
vakbeweging tot loyaliteitsconflicten en patstellingen kon leiden, zoals de Moederbond
ten opzichte van de Nationale Partij Suriname (NPS) had ondervonden. De opvatting
dat een sterke vakbeweging juist ontstaat door samenwerking tussen vakcentrales
en door een onaf-
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hankelijke positie tegenover de partijpolitiek weigerde Derby zich eigen te maken.
Ook wijst Marshall erop dat Derby er na 1987 niet in slaagde de sociaal-politieke
idealen van de SPA te verwezenlijken. De partij kon geen vuist maken binnen het
Front voor Democratie en Ontwikkeling aangezien zij over een te geringe machtsbasis
beschikte en met te weinig zetels in De Nationale Assemblee vertegenwoordigd was.
Een belangrijk deel van de biografie gaat over de Decembermoorden van 1982 en
Derby's omstreden besluit om zich in de weken ervoor afzijdig te houden van de
massabeweging die zich tegen het toenmalige militair regime teweer stelde. Marshall
legt uit dat Derby zich weigerde aan te sluiten bij de protestacties van Cyrill Daal
c.s., aangezien hij onder de gegeven omstandigheden niet ‘dom dapper’ wilde zijn.
Democratische en rechtsstatelijke principes waren in de optiek van Derby belangrijk
en dienden verdedigd te blijven, maar tegelijk was behoedzaamheid in een militaire
dictatuur nu eenmaal aangewezen om te kunnen overleven. Een bijbehorend argument
is dat Derby zijn geloof in het opbouwen van een sociaal rechtvaardige samenleving
in samenspraak met de militairen nog niet had opgegeven en dat hij ambivalent stond
tegenover zijn rivaal Daal, die hij ervan verdacht te willen terugkeren naar de politieke
orde van vóór 1980.
Marshall gaat vervolgens na wat er met Derby is gebeurd vanaf het moment dat
hij door Bouterse werd gearresteerd. Hij probeert erachter te komen waarom Derby
door Bouterse werd gedwongen de executie van de meesten van zijn medegevangenen
mee te maken, maar uiteindelijk niet ook zelf werd vermoord. Hij laat verschillende
theorieën de revue passeren. Het komt hem het meest waarschijnlijk voor dat Bouterse
Derby angst heeft willen aanjagen en zich van diens blijvende loyaliteit heeft willen
verzekeren. Hierin is hij echter bedrogen uitgekomen. Derby zou zich ontpoppen tot
de grootste politieke tegenstander van de legerleider. Binnen het Front was het de
SPA die met de meeste inzet, onverschrokkenheid en volharding heeft gewerkt aan
het terugdirigeren van de militairen naar de kazerne, ter versterking van de democratie
en rechtsstaat - en daarin ook slaagde.
Deze bijdrage dient volgens Marshall te worden beschouwd als de grootste
verdienste van Derby. De vraag of de geestelijk gemartelde Derby een posttraumatisch
stresssyndroom opliep, laar zich volgens Marshall bij gebrek aan betrouwbare
gegevens niet beantwoorden. Hetzelfde constateert hij over het zogeheten
Stockholmsyndroom. Derby's contacten met Bouterse vlak na de Decembermoorden
zouden mede uit dit syndroom verklaard kunnen worden. Er zijn echter evengoed
argumenten te bedenken die hiertegen pleiten. Doordat Derby bijvoorbeeld niet
langdurig werd gegijzeld, konden er geen hechtingsverschijnselen optreden.
Deze welkome biografie van Derby is thematisch opgezet. Voor het verkrijgen
van een adequaat beeld van de geschakeerdheid van Derby's
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leven en werk blijkt dit een vruchtbare aanpak, maar voor het verwerven van inzicht
in de procesmatige aspecten van bepaalde gebeurtenissen pakt deze keuze soms
minder goed uit. Het is de auteur bovendien niet steeds gelukt om de hoofdstukken
zodanig te componeren dat informatieoverlap werd voorkomen. Daarnaast heeft
Marshall ervoor gekozen om niet alles minutieus via een notenapparaat te
documenteren. Als reden stelt hij dat hij zijn boek voor een brede lezerskring heeft
willen schrijven. Dit heeft echter tot gevolg dat het op verschillende plaatsen gissen
blijft waar de auteur zijn gegevens vandaan heeft en dat niet steeds kan worden
geverifieerd of voorstellingen van zaken kloppen. Tot slot is het jammer dat het
streven om het boek op de zeventigste geboortedag van Derby te presenteren de
productie van het werk zo nadrukkelijk lijkt te hebben gestuurd. Was er meer
redactionele zorg aan besteed, dan waren er minder feitelijke onjuistheden in de tekst
blijven staan en had deze biografie aan bondigheid en stilistische scherpte gewonnen.
Peter Meel

Paul B. Tjon Sie Fat, Chinese new migrants in Suriname; The inevitability
of ethnic performing. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
467 p., ISBN 978 90 5629 598 1, prijs €49,50.

De Chinezen in Suriname zijn lange tijd buiten het gezichtsveld van de surinamistiek
gebleven. Maar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw kan in de straten van
Paramaribo nogal eens worden gehoord dat ‘we worden overspoeld door Chinezen’.
Dat zou voor Paul Tjon Sie Fat wel eens de aanleiding kunnen zijn geweest voor het
onderzoek waarop hij op 8 oktober 2009 promoveerde aan de Universiteit van
Amsterdam. Het is een omvangrijk proefschrift geworden, met een grote hoeveelheid
data.
Na een methodologische inleiding gaat de auteur in op de achtergronden van de
‘Oude Chinezen’. Deze Chinezen vormen het prototype van de ‘Surinaamse Chinees’.
Zij zijn voornamelijk via kettingmigratie uit het zuiden van China gekomen, spreken
Hakka en werken veelal in de detailhandel. Een groot aantal van hen is van daaruit
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‘anderen’ en naar de besluirvormingscentra, met name die van de staat. In het
verklaringsmodel van het zogeheren apanjaht consociationalism, dat Tjon Sie Fat
gebruikt, is dit laatste van belang als mechanisme om invloed te kunnen uitoefenen
op bestuursbesluiten die betrekking hebben op Chinezen, bijvoorbeeld rond de
detailhandel. Het apanjaht consociationalism staat voor een stelsel waarin etnische
elites de staatsmacht delen. Profilering als ‘etnische groep’ is volgens de auteur in
dit systeem onvermijdelijk, zoals ook blijkt uit de ondertitel die hij koos voor zijn
boek.
De ‘Nieuwe Chinezen’ verschillen in veel opzichten van de ‘Oude’. Ze komen uit
vrijwel de gehele Volksrepubliek, waardoor ze verschillende talen spreken, maar
daarnaast veelal ook Putonghua, het Standaardmandarijn dat ze op school als tweede
taal hebben geleerd en dat geldt als de officiële taal van de Volksrepubliek. Daarnaast
zijn zij staatsburgers van een land dat sinds kort de tweede economische wereldmacht
is. De (detail)handel is ook voor hen de weg tot participatie in de Surinaamse
economie; door de nieuwe communicatietechnologie zijn de mogelijkheden tot
contact met het moederland wel veel groter dan voorheen. Dit biedt ook de
mogelijkheid om handel te drijven met de bloeiende Chinese industrie, zodat de
Nieuwe Chinezen niet geheel afhankelijk zijn van de Surinaamse groothandel. De
Chinese supermarkten springen dan ook ‘als paddenstoelen uit de grond’, zoals vaak
in kranten te lezen valt. De ‘Nieuwe Chinezen’ beperken hun assortiment echter niet,
zoals voorheen, tot voedingsmiddelen. Zij verkopen nu ook andere producten, van
duurzame gebruiksgoederen tot textiel. ‘Made in China’ en ‘Boutique Chinoise’ zijn
inmiddels in Paramaribo bekende aanduidingen. Het is duidelijk dat zij de gevestigde
handelshuizen scherp beconcurreren, inclusief die van de ‘Oude Chinezen’.
Onder de Surinaamse bevolking leidt dit tot gevoelens van onbehagen. Deze komen
bijvoorbeeld tot uiting in uitspraken als hierboven genoemd. Dergelijke gevoelens
hebben de positie van de ‘Oude Chinezen’ bemoeilijkt. Daarom ook werd het
noodzakelijk om de legitimiteit en het ‘Surinaamse’ van de Chinese aanwezigheid
te (her)bevestigen. Tjon Sie Fat betoogt dat de herdenking in 2003 van 150 jaar
Chinese immigratie daartoe een uitstekende gelegenheid bood. Opmerkelijk daarbij
was dat het organiserend comité, gedomineerd door ‘Oude Chinezen’, herhaaldelijk
en niet nadruk sprak over ‘150 jaar vestiging van Chinezen in Suriname’, en niet
over ‘immigratie’. Kennelijk wilde men daarmee aangeven dat er geen sprake is van
‘recente gelukzoekers’, maar van een inmiddels geruime tijd in Suriname gevestigde
en zelfs ‘best geïntegreerde’ groep, waarbij graag verwezen wordt naar de vele
‘gemengden’. De herdenking werd een groot succes: de ‘laiaps’ hadden hun positie
veilig gesteld - of misschien toch niet helemaal ...?
Juist omdat er zo weinig over dit onderwerp geschreven is, biedt dit proefschrift
de lezer een schat aan informatie over Chinezen in Suri-
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name en de meer recente ontwikkelingen die er rond deze groep hebben
plaatsgevonden. Tijdens het lezen werd het echter steeds minder duidelijk waarom
de auteur heeft gekozen voor het onderzoeksmodel van het apanjaht consociationalism.
Dit model is namelijk zeer discutabel en aan steeds meer kritiek onderhevig. In dit
verband lijkt het nauwelijks of geen verklarende waarde te hebben. Maar gelukkig
doet dat geen afbreuk aan de waarde van de informatie die dit proefschrift de lezer
biedt.
Harold Jap-A-Joe

Sharda Roelsma-Somer, De kwaliteit van hindoescholen. Tilburg:
Universiteit van Tilburg, 2008. 198 p., ISBN 978 90 5335 158 1.
De kwaliteit van hindoescholen is de dissertatie waarop de bestuurskundige
Roelsma-Somer in september 2008 aan de Universiteit van Tilburg promoveerde.
Nederland kent inmiddels zes hindoe-basisscholen. In tegenstelling tot de circa 46
islamitische scholen in het land - die veelal gekenmerkt worden door interne
problemen, slechte onderwijsprestaties en financieel wanbeleid - is er in de media
niet of nauwelijks aandacht voor de hindoescholen.

Twee hindoe-basisscholen in Den Haag (in de ‘prachtwijken’ Schilderswijk en
Transvaal) staan centraal in het onderzoek van Roelsma-Somer. De ene hindoeschool
werd in 1988 opgericht en telde in 2007 555 leerlingen. De andere, een afsplitsing
van de eerste, werd in 1992 opgericht en had in 2007 ongeveer hetzelfde aantal
leerlingen. Beide scholen hebben een overwegend Surinaams-Hindostaanse
leerlingenpopulatie. Roelsma-Somer vergelijkt ze met een openbare, een (openbare)
Montessori-, een christelijke en een islamitische school. De openbare school heeft
40 procent allochtone leerlingen; de overige drie scholen kunnen worden getypeerd
als ‘zwarte scholen’. Het leerlingenaantal op de laatste vier scholen varieert tussen
de 190 en 250. Alle zes scholen liggen geografisch gezien dicht bij elkaar.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat verklaart de onderwijskwaliteit van
hindoe-basisscholen? Hieruit leidt Roelsma-Somer de volgende deelvragen af: Welke
kwaliteitsverschillen zijn er tussen hindoescholen enerzijds en andere basisscholen
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in de gekozen wijken anderzijds? Welke identiteit streven deze scholen na? Hoe
waarderen de oud-lcerlingen - mede gelet op eventueel verworven functies - achteraf
hun scholen?

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

368
De auteur onderscheidt drie dimensies rond het begrip ‘onderwijskwaliteit’. De
CITO-score is in haar onderzoek de meest dominante. Bij deze dimensie wordt de
kwaliteit van de scholen afgemeten aan de gemiddelde score die leerlingen behalen.
De tweede dimensie kijkt naar de maatschappelijke en morele vorming van leerlingen.
De derde dimensie betreft ten slotte de mate waarin de school erin slaagt onderlinge
verschillen tussen leerlingen te verminderen en het maximale uit ieder kind te halen.
Deze laatste dimensie is in dit onderzoek echter buiten beschouwing gebleven volgens de auteur omdat de onderzochte scholen geen participerende observatie en
uitgebreide interviews toestonden. Hoewel zij dit niet met zoveel woorden aangeeft,
geldt dit in belangrijke mate ook voor de tweede dimensie. Het materiaal voor deze
dissertatie bestond voornamelijk uit self-report, dat wil zeggen: uit enquête- en
interviewgegevens.
De auteur koos voor een vijffactorenmodel om de kwaliteit van de scholen te
bepalen. Zij staat daarbij een ruime interpretatie van het begrip ‘kwaliteit’ voor. Dit
betekent tegelijk dat ‘kwaliteit’ niet duidelijk wordt omschreven. Het
vijffactorenmodel omvat indicatoren die betrekking hebben op binnenschoolse
structuren en processen: sterk leiderschap en doelgericht management; een hoog
verwachtingspatroon van de resultaten van de leerlingen; een ordelijke, maar niet
onderdrukkende schoolsfeer; gerichtheid op het verwerven van basisvaardigheden
door de leerlingen; en een systeem dat de vorderingen van de leerlingen voortdurend
bijhoudt.
Naast deze vijf kwaliteitsindicatoren presenteert Roelsma-Somer een aantal
identiteitsindicatoren dat mede van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs.
Daaronder noemt zij een grote betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren,
een zorgvuldige selectie van leerkrachten en de overdracht van waarden en normen
op school.
Roelsma-Somers conclusie luidt dat de twee hindoescholen beter presteren dan
op grond van de kenmerken van hun leerlingenpopulatie zou mogen worden verwacht.
Hierbij baseert de auteur zich enerzijds op algemene rapportages door de
onderwijsinspectie over beide scholen en op CITO-scores en anderzijds op ‘etnische
kenmerken’. Naast een algemene rapportage kennen inspectierapporten een deel dat
ingaat op specifieke onderdelen van de onderwijskwaliteit. De lezer wordt echter
niet verteld hoe de onderwijsinspectie oordeelt over de specifieke onderdelen van
de onderwijskwaliteit van beide hindoescholen.
De conclusie op basis van de CITO-scores, die de auteur presenteert op pagina's
126-127, verdient enige nuancering. De oudste hindoeschool kent van 2001 tot en
met 2006 een gemiddelde CITO-score van 535.7. De tweede en later opgerichte
hindoeschool scoort gemiddeld 531. De cijfers voor de islamitische en de christelijke
school zijn respectievelijk 526.4 en 525.5. Voor de openbare school bedraagt de
gemiddelde score 536.4. Van de (openbare) Montessorischool zijn geen CITO-scores
opgenomen. Het
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landelijk gemiddelde en het gemiddelde voor de vier grote steden bedraagt over de
periode 2001 tot en met 2005 respectievelijk 535 en 532.6.
De conclusie die we uit deze cijfers mogen trekken, is dat afgaande op de
CITO-scores (in al hun beperktheid) de oudste hindoeschool redelijk tot goed presteert,
terwijl de andere hindoeschool niet veel afwijkt van het gemiddelde van andere
scholen in de vier grote steden.
Hoewel binnenschoolse factoren (de belangrijkste indicator voor de vaststelling
van kwaliteit) niet onderzocht zijn, concludeert de auteur dat de kwaliteit van de
twee hindoescholen stoelt op een combinatie van binnen- en buitenschoolse factoren.
Ter onderbouwing van haar conclusie draagt zij drie etnische kenmerken aan,
aangeduid als ‘drie abstractieniveaus’. Ten eerste willen Hindostanen als gevolg van
hun migratiegeschiedenis bewijzen dat zij tot de groep van geslaagde migranten
behoren. In de optiek van de auteur is dit een ‘typisch’ Hindostaanse eigenschap,
want de behoefte aan ‘rehabilitatie’ is niet bij alle etnische groepen even groot. Het
tweede abstractieniveau betreft het hoge aspiratieniveau van Hindostaanse ouders,
dat zich kenmerkt door een streven naar sociale vooruitgang. Het derde niveau zijn
de leerlingen zelf: Hindostaanse leerlingen op Hindostaanse scholen zijn ingebed in
de eigen gemeenschap, wat leidt tot sociale controle en een betere sturing van de
leerlingen. Een empirische onderbouwing van deze drie ‘abstractieniveaus’ blijft
echter achterwege.
Opvallend is dat het buiten beschouwing laten van de tweede en de derde dimensie
van onderwijskwaliteit de auteur er niet toe gebracht heeft de centrale vraagstelling
bij te stellen. Het vijffactorenmodel en de identiteitsindicatoren zijn in haar onderzoek
in te beperkte mate uitgevoerd om op basis daarvan onderbouwde conclusies te
kunnen trekken over de onderwijskwaliteit op beide hindoescholen. Om een
gefundeerd oordeel te kunnen vellen over onderwijskwaliteit dient gekeken te worden
naar het samenspel van school- (onderwijskwaliteit, die tot uiting komt in een
opbrengstgerichte aanpak) én gezinskenmerken (waaronder opleidingsniveau van
de ouders en betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs). Deze zijn samen
bepalend voor schoolsucces. De auteur heeft echter niet of nauwelijks onderzoek
gedaan naar beide kenmerken. Onderzoek naar school- en gezinskenmerken als
verklaring voor onderwijskwaliteit, en in het verlengde daarvan voor schoolsucces,
is relevanter dan het aandragen van toegeschreven ‘etnische kenmerken’. Dit
onderzoek overtuigt daarom niet; de auteur heeft haar vraagstelling slechts zeer
beperkt kunnen operationaliseren en de koppeling van haar belangrijkste conclusies
aan etnische kenmerken mist empirische onderbouwing.
Hans Ramsoedh
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Toon Fey, Marrons van Suriname. Amsterdam: KIT-Publishers, 2009.
ISBN 978 90 6832 739 7, 112 p., prijs €22,50.

Van de hand van de fotograaf Toon Fey zijn de laatste jaren een groot aantal bekende,
misschien onderhand wel beroemde fotoboeken verschenen, waarvoor hij ook de
tekst (of een groot deel daarvan) leverde. Hij maakte onder andere fraaie fotoboeken
over Texel (Texel in het voetspoor van Jac. P. Thijsse), de Wadden, de Biesbosch
en het Groene Hart van Nederland. In 2004 verscheen zijn eerste fotoboek over
Suriname (Suriname Discovered) en na Suriname, Switi Sranan is Marrons van
Suriname het derde fotoboek over dit land. De publicatie werd mede mogelijk gemaakt
door Mets Travel & Tours en de Luchtvaartmaatschappij SLM.
Het boek is een mooie mix van tekst en afbeeldingen. De contemporaine foto's
zijn gemaakt door Fey zelf, Karin Anema en Marco de Nood. De historische foto's
komen uit het fotoarchief van het KIT. Het eerste deel, dat de historie van de
Surinaamse Marrons beschrijft, bevat de (voor de kenners) bekende prenten van
vooral Stedman en Benoit. Overigens is de fotoverantwoording in de colofon wel
verwarrend: ‘De tekeningen op p. 19, 21 (ro), 22, 25, 31, 33 en 34 zijn van P.J. Benoit,
uit Stedman, Journey through Suriname (oorspronkelijke titel Voyage à Surinam.
Brussel, 1836).’ Alle genoemde platen komen echter uit van Stedman 1796. Verder
staan er in het boek heel veel historische foto's en prenten die in de verantwoording
niet genoemd worden. Jammer. Het is uiteraard even werk voor auteurs om
nauwkeurig te vermelden waar de afbeeldingen vandaan komen, maar met wat te
hooi en te gras verwijzen naar nummers in de collectie van het Tropenmuseum wordt
de lezer wel afgescheept.
Een zelfde soort opmerking kan gemaakt worden voor de foto's. Ze zijn prachtig,
maar de teksten bij de afbeeldingen (soms zijn ze er helemaal niet) zijn toch weinig
informatief. Waarom niet tevens vermeld waar en wanneer de foto's gemaakt werden?
Als zoiets volgens de makers stoort in de tekst, dan zou het voor de meer dan in
plaatjes geïnteresseerde lezer een handreiking zijn, als dit in een colofon werd
vermeld. De foto's zijn prachtig, en daar ging het bij deze publicatie om, maar bij
een wetenschappelijke uitgever als het KIT zou men mogen verwachten dat
manuscripten wat kritischer worden begeleid.
De tekst waarin de geschiedenis van de Marrons behandeld wordt, is goed
geschreven en de informatie is vrij accuraat. Ook hier helaas geen enkele
verantwoording welke boeken de auteur geraadpleegd heeft voor
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zijn mooie tekst. Het hoeft natuurlijk geen wetenschappelijk werk te worden met in
de tekst tussen haakjes verwijzingen naar auteurs, maar een literatuurlijst achter in
het hoek met een lijst van door de auteur geraadpleegde werken, mag eigenlijk niet
bij een door het KIT uitgegeven publicatie ontbreken. Voorin roepen de makers alle
rechthebbenden van foto's op zich te melden, als zij het idee hebben dat zij
onvoldoende getraceerd werden. Zoiets zou eigenlijk ook opgenomen moeten zijn
over de auteurs die de makers onvermeld hebben gebruikt.
Ik wil overigens niet een sikkeneurige recensent uithangen. Marrons van Suriname
is een prachtig geïllustreerd boek geworden met mooie foto's en een goede,
begeleidende tekst over een van Suriname's meest interessante bevolkingsgroep.
Wim Hoogbergen

Sinaya R. Wolfert, Curaçao; Religions, rituals & traditions. Amsterdam:
KIT Publishers, 2009. 224 p., ISBN 978 94 6022046 3, prijs €39,50.
De Curaçaose fotografe Sinaya Wolfert heeft een prachtig, kleurrijk fotoboek gemaakt
over de religies, rituelen en tradities van het eiland Curaçao. Op de omslag staat een
foto van een opvallende man met hoed en pijp. Hij is de rei di maichi (de maiskoning),
een van de prominentste feestvierders van het oogstfeest Banda Abou Seú.

In 2010 veranderen ten aanzien van de Nederlandse Antillen de staatkundige
verhoudingen. Wolfert meende er daarom goed aan te doen om dit stukje van het
Koninkrijk der Nederlanden nog eens goed voor het voetlicht te brengen. Zo wilde
zij zichtbaar maken dat Curaçao op vele manieren sterk afwijkt van het aan de
Noordzee gelegen deel van het Koninkrijk.
De teksten in dit omvangrijke fotoboek zijn zowel in het Nederlands als in het
Engels geschreven. Na het Nederlandstalige voorwoord van minister-president Emily
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de Jongh-Elhage volgen introducties van auteurs als Jeannette van Ditzhuijzen, Sonia
Garmers, René David Lcvy Maduro, Pacheco Domacassé, Elochie Heloise en D'Arcy
Lopes bij de foto's van de diverse religies en rituelen. Die inleidingen moesten kort
zijn, om ruimte te scheppen voor de beelden.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

372
Het spreekt vanzelf dat de rooms-katholieke kerk de meeste aandacht krijgt, aangezien
70 procent van de bevolking deze vorm van het christendom aanhangt - ooit was dit
90 procent. In 2008 bestond het bisdom Willemstad vijftig jaar; de fotoreportage laat
zien dat dit groots gevierd werd. De grand old Curaçaose priester Amado Römer
trad daarbij als gids op. Wolfert had de beelden voor het oprapen. Het boek bevat
foto's van de feestelijkheden bij de eerste communie, van het vijftigjarig bestaan van
dit bisdom, van de Dag van Sint Petrus en van de zegening van de bootjes. De
fotografe besteedt tevens aandacht aan het convent Mama de Dios van de
beschouwende orde van de Zusters Dominicanessen, die afkomstig zijn uit Spanje,
Korea, Puerto Rico, Africa, Aruba en de Dominicaanse Republiek, aan de processie
ter ere van Sint Petrus en aan het oogstfeest Seú met de parade en het carnaval.
Ook in beeld komen de Verenigde Protestantse Kerk, de Methodisten, de
Pinksterbeweging, de Evangelicalen, de Zevende Dags-Adventisten, evenals de
Sefardische en Asjkenazische Joden, met daarbij een tekst van René David Levy
Maduro. Wolfert heeft speciale aandacht voor de verschillende begraafplaatsen, in
het bijzonder voor die van de twee Joodse groepen. De kleine groepen van hindoes
en moslims - het is niet goed duidelijk van welke richtingen zij zijn - komen in al
hun pracht en praal naar voren en vormen zo een waardig onderdeel van de cultuur
en religie van Curaçao. Wolfert brengt tevens de ceremoniën en rituelen rond ziekte,
dood en begrafenis in beeld.
Veel kleur zit in de foto's van de vliegers. Telkens weer zorgen deze voor een
luchtspektakel van formaat (bientu di kuaresma). De vliegertijd en de productie van
kunstige vliegers zijn namelijk traditie bij de volken in de West - ook in Suriname,
inclusief de vliegerwedstrijden, de zogenaamde streykoti.
Wolfert heeft flink uitgepakt met haar kleuren, perspectieven, horizonten en
contrasten tussen licht en donker. Een weldadige overvloed aan beelden, close-ups,
vergezichten en stukjes architectuur passeert de revue. Het is duidelijk dat de fotografe
zich tegoed heeft gedaan aan de kleuren en beelden. Die spreken bovendien een eigen
taal. Dit professionele werk is een ware ode aan mens, natuur en cultuur.
Wolfert moet het moeilijk gevonden hebben om tot een goede selectie te komen.
Deze publicatie geeft niet alleen een indruk van Curaçao, maar laat ook een wereld
zien die totaal verschilt van het stukje Koninkrijk aan de Noordzee. Daarom is de
publicatie een welkom geschenk voor ‘10/10/10’ - de transitiedatum voor nieuwe
staatkundige relaties binnen het Koninkrijk. We weten natuurlijk dat Curaçao
daarnaast nog andere werelden kent: de wereld van de armoede, van de verspilling
in het toerisme, van de diverse talen, of van de diepgewortelde bruia. Daarbij komt
dat een groot deel van de Curaçaose bevolking nu aan de Noordzee leeft, en daar
gaat het er heel anders aan toe.
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Men kan zich afvragen of een dergelijk boek ook in Suriname gemaakt zou kunnen
worden. Dat land heeft immers ook een groot arsenaal aan kleur en beweging rond
religies, tradities en ceremoniën.
Curaçao; Religions, rituals & traditions laat bovendien goed zien dat fotografie
kunst is; en dat doet het in alle overvloed, maar tegelijk in een knappe selectie. Dit
boek is beslist geen toeristenfolder. De beelden spreken een kleurrijke taal en de
fotografe laat iedereen vrij om de verschillende werelden die zij toont te waarderen.
Joop Vernooij

Afra Jonker, De politiekapel van Suriname. Dvd. Amsterdam: Boa
producties (te bestellen via www.boaproducties.nl), prijs € 10.
Ronald Snijders beschreef in De man met de piccolo (1998) de oprichting van de
Politiekapel door zijn vader Eddy Snijders in 1958. Afra Jonker maakte ruim vijftig
jaar later een film over diezelfde kapel. Zij schept een beeld van de kapelleden en
hun optredens, maar besteedt daarnaast veel aandacht aan de moeilijkheden die de
kapel ondervindt in zijn voortbestaan. In de film wordt Nederlands en Surinaams
gesproken, voorzien van Engelse ondertiteling. De kijker ziet afwisselend beelden
van optredens, van repetities en van individuele musici, thuis of onderweg.
Kapelmeester Robby Graanoogst vertelt hoe de Politiekapel kampt met een tekort
aan leden. De 31-koppige kapel zou eigenlijk zo'n zestig musici moeten tellen. Met
de vergrijzing van het korps dreigt dat aantal alleen nog maar kleiner te worden.
Klarinettiste Marcha Reumel is de enige vrouw in de kapel. We zien wel een dame
op auditie bij Graanoogst, maar het wordt niet duidelijk of zij uiteindelijk een plek
krijgt in de kapel. De kapel, met zijn Creoolse musici, is geen afspiegeling van het
politiekorps. Mogelijk heeft dit te maken met de muziek die op het repertoire staat;
behalve marsmuziek lijkt die vooral uit een Creools-Surinaamse traditie voort te
komen.
Naast het tekort aan leden kampt de kapel met versleten instrumenten. Jonker
illustreert dit treffend met opnames van de reparatie van een saxofoon door
instrumentenmaker Dompig. Vakkundig en effectief herstelt Dompig een kapotte
klep van de saxofoon met karton, lijm, flinterdunne boodschappenzakjes, naald en
draad. De opname van die reparatie is geknipt en de fragmenten keren op verschillende
momenten terug in de film, wat het effect versterkt. De beelden tonen zowel het
gebrek aan middelen en materialen als de enorme drijfveer en het enthousiasme van
de musici om door te gaan, ondanks alle moeilijkheden die zij op hun weg
tegenkomen.
De kapelleden hebben een politieopleiding gevolgd, maar inmiddels
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hebben zij zich fulltime toegelegd op het maken van muziek. Dat is een duidelijk
verschil met de begintijd van de kapel, toen, zoals Snijders schrijft, alle leden nog
in dienst waren als politieman. Het was destijds dan ook niet eenvoudig om met de
voltallige kapel te repeteren.
Kapelmeester Graanoogst stond in de jaren tachtig op het punt naar Nederland te
vertrekken voor een opleiding, maar de verslechterde verhouding tussen Nederland
en Suriname maakte een einde aan die droom. De ontwikkelingssamenwerking stopte
en geld voor een opleiding ontbrak. Zijn beoogde opvolger, Orpheu Valpoort, kreeg
een nieuwe kans. We zien hem naar Nederland vertrekken voor een vierjarige
opleiding ‘dirigent harmonie, fanfare en brassband’ aan het conservatorium. Valpoort
wacht echter nog steeds op de financiering van zijn opleiding, die hij ondertussen
zelf betaalt.
De kapel speelt bij een begrafenis, de verjaardag van president Venetiaan en andere
feesten. Een hoogtepunt is het gezamenlijk optreden met de Militaire Kapel op
Onafhankelijkheidsdag. Terwijl Snijders beschrijft hoe een optreden van de
Politiekapel in 1960 werd stopgezet door de korpsleiding omdat de musici
kasekomuziek speelden, zien we in de film hoe zij een aanbod ten gehore brengen
dat varieert van marsmuziek tot Creools-Surinaamse stukken. Gelukkig is er nu wel
ruimte voor de Surinaamse muzikale traditie.
Naast deze min of meer officiële optredens spelen de musici af en toe op feesten
en partijen. Dit zijn informele optredens, die het musiceren rendabel maken. Spelen
brengt rust, vertelt Melvin Bracelly, maar het geeft ook extra inkomen. Dat is nodig,
legt hij uit, want van een politiesalaris alleen kun je geen gezin onderhouden. De
kapelmeester ziet het met lede ogen aan, want hij ziet zijn musici soms vermoeid op
een repetitie verschijnen na een laat optreden de vorige avond.
Jonker laat een kapel zien met liefde voor muziek die moeizaam roeit met de
riemen die hij heeft. Zij maakte haar film met respect voor de Politiekapel en zijn
musici. In vijftig minuten toont zij de strijd die de kapel moet voeren voor het eigen
voortbestaan en voor het levend houden van een stukje Surinaamse cultuur.
Ellen Klinkers
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Tinde van Andel
Suriname door de ogen van een achttiende-eeuwse biologiestudent
Deze bijdrage handelt over het recentelijk vertaalde dagboek van de Zweedse bioloog
Daniel Rolander, dat hij van 1755 tot 1756 bijhield tijdens zijn reis naar en in
Suriname. Het dagboek, dat na 250 jaar vanuit het Latijn in het Engels werd vertaald
(Dobreff et al. 2009), is een opmerkelijk ooggetuigenverslag van het
achttiende-eeuwse Suriname. Het bevat een schat aan informatie over het gebruik
van planten door de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen in die tijd.

De scriptie die niemand ooit las
Er is hier een levendige handel. Overal waar je kijkt zie je verkopers. Er
is nauwelijks een huis te vinden zonder taveerne... Elke straathoek staat
vol handelswaar: waardevolle zaken, gewone dingen, maar ook spullen
die zo goedkoop zijn dat ze elders gewoon weggegooid zouden worden
omdat ze totaal onbruikbaar zijn. Geen kledingstuk zo gescheurd en
hersteld, geen metalen object zo beschadigd of verroest, en tenslotte geen
voedsel of drank zo waardeloos, dat het niet nog ergens te koop wordt
aangeboden ... Op sommige kruispunten staat een vagebondachtige
kwakzalver met schorre stem zijn medicijnen aan te prijzen ... De kou
heeft het water van de grachten met een dikke laag ijs bedekt, zodat massa's
stedelingen, zowel mannen als vrouwen, zich naar buiten haastten om erop
te gaan schaatsen.
Aan het woord is de jonge Zweedse biologiestudent Daniel Rolander. Hij bevindt
zich in het centrum van Amsterdam, op 5 januari 1755. Dit kleurrijke fragment is
nog maar het begin van zijn dagboek, dat hij dagelijks zal bijhouden tijdens zijn reis,
die tot 15 april 1756 zou duren en hem naar de binnenlanden van Suriname zou
voeren. Zijn reisverslag, met levendige schetsen van het achttiende-eeuwse Nederland,
de slopende zeetocht, de overweldigende flora en fauna van Suriname, het leven op
de plantages, de wrede slavernij en de levenswijze van zowel Indianen als Afrikaanse
slaven, is na 250 jaar van vergetelheid eindelijk uit het Latijn vertaald.
Rolander arriveerde in Suriname op een moment dat een groeiend aantal slaven
hun plantages ontvluchtten en een succesvolle guerrillaoorlog uitvochten tegen hun
voormalige eigenaren. Hun voortdurende plunderingen hielden de blanke bevolking
in een permanente angstgreep. Militaire
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expedities, die naar het binnenland werden uitgezonden om de weglopers te
achtervolgen en hun kampen te vernietigen, waren nauwelijks succesvol. Hoewel
algemeen werd aangenomen dat hij aan het tropische klimaat was bezweken (Lanjouw
& Uittien 1935), vermeldt Rolander dat een van zijn voorgangers, de Duitse arts en
botanicus Johann Bartsch (Bartsius 1709-1738) was omgebracht door zwarte rebellen
tijdens een aanval op de goudmijn ‘Blauberg’, de heuvel naast het huidige Berg en
Dal resorr aan de Surinamerivier. Ook de botanicus Tiburtius Kiellman, net als
Bartsch door de beroemde botanicus Carolus Linnaeus geïnspireerd en naar Suriname
gereisd, overleed kort na zijn aankomst in de kolonie.
Het dagboek van Daniel Rolander en de door hem verzamelde planten zijn een
van de eerste bronnen over de nuttige planten van Suriname. Hij werd voorgegaan
door de onbekende botanicus, wiens collectie uit 1680 werd opgenomen in het
Hermann Herbarium1 (Van Ooststroom 1939), en door de entomologe Maria Sibylla
Merian, die haar beroemde tekeningen van rupsen, bloemen en vlinders in 1705
publiceerde. Behalve talloze insecten heeft Rolander tussen de zeshonderd en
achthonderd planten verzameld, waarvan er zo'n 352 bewaard zijn gebleven in het
Bergius Herbarium in Stockholm.2 Bij zijn terugkeer in Zweden wilde Rolander zijn
leermeester Linnaeus echter niet direct inzage geven in zijn Surinaamse collecties,
waarschijnlijk omdat hij vreesde dat die verzameling zijn enige garantie was op een
aanstelling als professor. Als hij zijn specimens aan de beroemde botanicus zou laten
zien, zou deze ze publiceren en met de eer gaan strijken. Mogelijkerwijs nam Rolander
het zijn voormalige leraar ook kwalijk dat deze hem aan zoveel gevaren had
blootgesteld en hem geen hulp had geboden toen hij bijkans door ziektes het leven
liet of door financiële problemen werd geplaagd (Dobreff 2010).
Linnaeus was zo verontwaardigd over het feit dat hij de Surinaamse collecties niet
te zien kreeg, dat hij (na een inbraakpoging in Rolanders huis) zijn voormalige student
afschilderde als een dronkenlap, een lafaard en zelfs als geestelijk gestoord. Armlastig
en gefrustreerd verkocht Rolander zijn collectie aan de Deense botanicus Christen
Friis Rottböll, die faam zou verwerven met de publicatie van de officiële
wetenschappelijke beschrijvingen van de door Rolander verzamelde planten (Rottböll
1798). Ondanks zijn geldproblemen en zwakke gezondheid besloot Rolander zijn
Surinaamse reisverslag toch te bewerken tot een gedegen wetenschappelijke catalogus.
Hij verluchtigde zijn manuscript met onderhoudende

1

2

Dit Herbarium, de oudste plantencollectie uit Suriname, bevat circa vijftig bladen met
gedroogde planten, met botanische beschrijvingen en gebruik (in het Latijn) en een aantal
lokale Surinaamse plantennamen (Van Ooststroom 1939). Het boekwerk bevindt zich in de
schatkamer van het Nationaal Herbarium Nederland (Universiteit Leiden).
Digitale afbeeldingen van Rolanders collecties zijn te bekijken op de Zweedse website van
het Bergius Herbarium (www.bergianska.se). Surf naar ‘samlingar’, dan naar ‘herbarium’,
dan ‘sök i samlingarna’, scroll down bij ‘Insamlare’ naar \ Rolander, D., druk op ‘sëk’ en
bekijk de collecties). Zie ook afbeelding 1.
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beschrijvingen van de diverse bewoners van het land en hun exotische levenswijzen,
omdat hij wist dat dit een groter lezerspubliek zou trekken. Het dagboek werd echter
nooit gepubliceerd. Na vele omzwervingen kwam het handgeschreven manuscript
terecht in de bibliotheek van het Botanisch Museum in Kopenhagen (Dobreff 2010).
Voordat de Engelse vertaling van het dagboek in 2009 uitkwam, was het bestaan van
het dagboek slechts bij een handjevol wetenschappers bekend.
De herontdekking en vertaling van Rolanders Diarium Surinamicum is van belang
voor de etnobotanische wetenschap, omdat er tot nu toe, buiten de schaarse notities
van Merian (1705), de observaties van John Gabriel Stedman (1790), en de
ongepubliceerde catalogus van plantagehouder en Rolanders gastheer Gustav Dahlberg
(1771), weinig informatie beschikbaar was over plantgebruik in Suriname in deze
tijd. Het was bekend dat slaven vaak toestemming kregen om kostgrondjes aan te
leggen, maar we hadden tot voor kort geen idee van de gewassen die ze daar plantten,
de gerechten die ze aten of de wilde vruchten die ze verzamelden in het bos achter
de plantages (Price 1991). Rolander deed als een van de weinige ooggetuigen verslag
van de uitwisseling van kennis tussen de slaven en Indianen. Hij beschrijft hoe pas
gearriveerde Afrikanen (net als hijzelf!) geconfronteerd werden met een onbekende
flora die ze zich in korte tijd eigen moesten maken. Hoe ze, door honger en vreemde
ziektes geplaagd, medicinale planten en wilde vruchten uitprobeerden, soms met
dodelijke gevolgen. Hoewel hij de Indianen beschouwt als de deskundigen op het
gebied van plantaardige medicijnen, is hij verrast over de plantenkennis van slaven
die al iets langer in Suriname verblijven.
Rolander reist vanuit Paramaribo per boot over de Commewijne, Cottica, Perica
en de benedenloop van de Surinamerivier. Hij bezoekt de plantages Capoerica
(Dahlbergs eigendom), Woesingia, Wajamo, Klein Chatillon, Overbridge
(‘Owerbrugg’), Salem en de Jodensavanne. Hij ontmoet Europese plantagehouders,
Portugese Joden, Indianen, Creolen en in Afrika geboren slaven. Zijn afkeer van de
slavernij is duidelijk af te lezen uit zijn beschrijvingen van de wrede straffen en de
deerniswekkende toestand van de opvarenden van een net gearriveerd slavenschip.
Op 11 augustus 1755 is hij getuige van een ‘luidruchtige oorlogsdans’, waarbij de
‘Cormantine blacks’ tabaksbladeren als horens uit hun hoofddocken laten steken.
Het is waarschijnlijk de eerste beschrijving van een Surinaamse Kromanti-prey
(dansritueel van de slaven).
In de originele Latijnse tekst worden meer dan 630 Latijnse plantennamen genoemd,
die teruggevoerd kunnen worden op ongeveer 585 verschillende oorten. Van ongeveer
230 planten vermeldt hij het gebruik. Hoewel Rolander al snel Sranantongo leert,
wat hem de mogelijkheid geeft vragen te stellen aan diverse bevolkingsgroepen,
noteert hij slechts 51 lokale plantennamen (Van Andel et al., ter perse). Wat valt ons
op aan het plantgebruik halverwege de achttiende eeuw? Wat groeide er op
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de kostgrondjes, welke kruidenmedicijnen werden er gebruikt, en welke bosproducten
waren er toen populair?

Vergeten groentjes uit de achttiende eeuw
Uit Rolanders beschrijvingen van de groentetuinen rond Paramaribo valt op dat de
blanken typische Europese gewassen probeerden te verbouwen. Deden dille, cichorei,
druiven, kervel en Mediterrane vijgen het in 1755 al niet zo goed in het tropische
klimaat, nu zijn ze geheel uit het Surinaamse landschap verdwenen. Onze botanicus
had nog nooit een tomaat gezien en verbaasde zich dat ‘een kruid met zulke stinkende
bladeren door Joden en zwarten gegeten kon worden zonder dat ze er enig negatief
effect van ondervonden’ (23 december 1755). Populaire knolgewassen als cassave,
tajer, oker, zoete aardappel en pompoen werden ook toen al veel gegeten. Slijmerige
okersoep was zeer geliefd onder deftige blanke dames, volgens Rolander omdat het
‘diegenen die uitgeput waren door seks weer zou revitaliseren’. Sommige gewassen,
zoals Merremia dissecta, een familielid van de zoete aardappel waarvan de knollen
werden gekookt, of het Afrikaanse kruid Cleome gynandra dat als spinazie werd
verbouwd, staan vandaag de dag op geen enkel menu. De planten zijn alleen nog als
onkruid aanwezig in Suriname. Verbaasd was Rolander over het feit dat ‘bittere,
soms zelfs giftige groentes het leven van Indianen en slaven leek te verlengen’ (16
augustus 1755). Wat dit betreft is er weinig veranderd: Surinamers zijn nog altijd
dol op bittere groentes!

Wilde vruchten als noodrantsoen
Een aantal bosproducten dat rond 1755 nog regelmatig werd gegeten, wordt nu
nergens in de Guianas nog als eetbaar vermeld. De zaden van het mierenhout
(Triplaris weigeltiana) werden ‘fijngemalen en gekookt tot een heerlijke pap’. Door
gebrek aan schoon drinkwarer stierven veel mensen tijdens het droge seizoen. Als
de vruchten van het mierenhout rijp waren en als helikoptertjes door de lucht vlogen,
sloeg de bevolking een zucht van verlichting: de droge tijd was nu bijna voorbij.
Hongerige slaven zogen op koffiebessen en aten zelfs de bittere vruchten van de
mokomoko (Montnchardia arborescens). De vruchtjes van de Renealmia alpinia,
waarvan nu slechts de zaadrok wordt gebruikt om rijst geel te kleuren (masusa aleisi),
werden met schil en al door Indianen gegeten. Vanwege hun effect als afrodisiacum
suggereerde Rolander dat de bessen, mits in suiker gerold om de smaak te verbeteren,
best naar Europa konden worden geëxporteerd.

Vergiftigen en vergiftigd worden
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Een van de meest opvallende waarnemingen in het dagboek zijn de talloze gevallen
van vergiftigingen onder zowel de zwarte als de blanke bevolking van Suriname.
‘Niets is gevaarlijker dan de kracht van een
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plant uit te proberen door erop te kauwen’, noteert Rolander op 21 januari 1756. Hij
redt het leven van een ernstig ziek slavenjongetje dat van de rode vruchten van
Doliocarpus major had gesnoept (hij dacht dat het koffiebessen waren) door hem
een braakmiddel van Aristolochia trilobata te geven. Afrikanen stierven na het eten
van zuurzakbloemen omdat ze de vlezige groene kroonbladeren voor vruchten hielden.
Hongerige matrozen stortten zich na maanden op zee op de eerste oranje vruchten
die ze op het strand aantroffen. Sinaasappels zouden hun scheurbuik genezen, dat
wisten ze, maar hoe die dingen er precies uit zagen? De oranje vruchten die langs
de kustlijn groeiden bleken echter de zwaar giftige bessen van Solanum mammosum,
die verscheidene zeelui na helse pijnen het leven hebben ontnomen. Enkele ontsnapte
slaven keerden teleurgesteld terug naar hun plantages, nadat ze tijdens hun vlucht
bijna waren overleden na het eten van de levensgevaarlijke ‘appeltjes’ van Hippomane
mancinella. Rolander merkt echter op dat sommige wanhopige slaven opzettelijk
giftige vruchten aten om zelfmoord te plegen.
Had men de giftige eigenschappen van planten eenmaal door schade en schande
geleerd, dan konden ze daarna ook in het eigen voordeel worden gebruikt. De blanke
bevolking leefde in ‘een constante staat van angst om te worden vergiftigd’, schrijft
Rolander, waarna hij een lijst met gifplanten opgeeft die ‘kwaadwillende zwarten
gebruikten om hun meesters of rivalen om te brengen’. Ze roerden iets van de (verse)
bittere cassavewortels, drunguman (Spigelia anthelmia) of yoroyoro (Thevetia
peruviana) door het eten van de vijand en diens dagen waren geteld. Dat er in de
periode van slavernij talloze plantagehouders zijn vergiftigd was bekend (Price 1996;
Stedman 1790), dankzij Rolander weten we nu hoe.

Ziektes en medicinale planten
Ondanks hun rijkeluisleven was de planters geen lang leven beschoren. ‘De
Europeanen’, zo schrijft Rolander, ‘hadden magere, bleekgele lichamen, alsof ze
onder de grond hadden gelegen. Hun gezondheid was zwak, en ze baadden
onophoudelijk in het zweet, bedekt door dikke lagen kleding. Bovendien leidden ze
een leven van veel drinken, overmatig eten, vechten en arrogantie’. De Indianen en
Afrikanen daarentegen, ‘door de Natuur gemaakt om in dit klimaat te leven, kunnen
de omstandigheden veel beter aan en leven langer’ (2 juli 1755). Hoewel het moeilijk
is om aandoeningen als ‘binnenkoorts’, ‘periodieke koorts’, ‘hysterie’ en
‘hypochondrie’ te vertalen naar eigentijdse ziektebeelden, maakt het dagboek duidelijk
dat het gebrek aan schoon drinkwater en tropische parasieten in die tijd veel
slachtoffers vergden.
Hoewel Rolander klaagt dat de Indianen, meesters in de kruidengeneeskunde, hun
recepten geheimhouden totdat ze iemand vertrouwen esn waardevolle informatie
ervoor in de plaats krijgen, heeft hij toch opmerkelijk veel medicinale planten in zo'n
korte tijd gedocumenteerd
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Afbeelding 1. Collectie van kamferbitter, Unxia camphorata (Asteraceae), door Rolander verzameld,
met bijbehorend etiket (Foto's: Bergius Herbarium, www.bergianska.se). ‘Indianen en zwarten zijn
dol op deze plant, aangezien het afkooksel een effectieve remedie tegen syfilis is. Maar de dosering
moet niet overschreden worden, want de plant is giftig’, schrijft Rolander in september 1755. Vandaag
de dag drinken Surinamers de thee van kamferbitter tegen buikpijn, diarree en om de baarmoeder te
reinigen na de bevalling (Van Andel, in voorbereiding).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

381
(zie ook afbeelding 1). ‘Indianen verdelen hun geneeskrachtige planten in twee
categorieën’, zegt hij: ‘braakmiddelen, die tevens laxerend zijn en planten met
astringente of tonische eigenschappen’. Braakmiddelen hebben de afgelopen eeuwen
aan populariteit ingeboet (Marrons gebruiken ze alleen nog als ze denken dat iemand
hen vergiftigd heeft), maar planten met laxerende of samentrekkende eigenschappen
zijn nog steeds geliefd onder Surinamers (Van Andel & Westers 2010).

Afbeelding 2. Flesje met een bitter kruidenmengsel, zoals het op de markt in Paramaribo wordt
verkocht. Reeds halverwege de achttiende eeuw heette dit soort medicijnen al oso dresi en waren ze
populair onder de slavenbevolking van Suriname (foto Tinde van Andel).
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Opmerkelijk is dat de term ‘huishouddrank’ een aantal keren in het dagboek wordt
genoemd als ‘een typisch medicijn van de zwarte bevolking, ingenomen nog voor
de ziekte in alle hevigheid heeft toegeslagen’. Bittere wortels, boombast, keverlarven
en stukjes slang werden in rum gedrenkt, waarvan een borrelglaasje van moest worden
gedronken. Insecten en slangen komen er weliswaar niet meer in voor, maar deze
bittere tonics zijn net als 250 jaar geleden nog onverminderd populair in Suriname.
En hun naam (oso dresi) is nog steeds hetzelfde (afbeelding 2).
Tegen het eind van zijn verblijf ontmoet onze Zweed zelfs de bekende
kruidendokter ‘Quassi, door slaven als een godheid geëerd, maar zelfs door blanken
zeer gerespecteerd’. Rolander vertelt dat mensen Kwasi zo bewonderden dat ze hem
in staat achtten mensen te genezen die hij nog nooit had gezien, maar wiens naam
hij op een briefje toegestuurd kreeg. Nadat een aantal van zijn patiënten toch waren
overleden, werd Kwasi ervan beschuldigd hen te hebben vermoord. ‘Een man die
veel van planten en hun gebruik af weet wordt in deze streken beschouwd als
benijdenswaardig én gevaarlijk’, noteert hij op 20 december 1755. Dahlberg had
voor Linnaeus al eens de wortels en het hout van kwasi bitter (Quassia amara)
meegenomen. En hoewel de ‘Quassi wortel’ zoals het product toen heette in die tijd
al in grote hoeveelheden naar Europa werd geëxporteerd, had nog niemand de bladeren
en de bloemen van de plant beschreven. Rolander had van Linnaeus de opdracht
gekregen bladeren en bloemen van deze waardevolle medicinale struik te verzamelen
en te beschrijven, en dat doet hij (als Zygophyllum quasii). Helaas werd zijn
nauwkeurige beschrijving nooit gebruikt. Pas nadat Linnaeus Dahlbergs
alcoholcollectie van de plant onder ogen krijgt, publiceert hij de beschrijving van
Quassia amara in het proefschrift van zijn leerling C.M. Blom (Lanjouw & Uittien
1935; Linnaeus 1763).
In januari 1756, meer dan een jaar onderweg, heeft onze Zweedse botanicus er
genoeg van. Hij komt telkens dezelfde planten tegen, en zijn lichamelijke gesteldheid
is niet best meer. Hij besluit naar huis te gaan, ‘zodat tenminste één botanicus dit
land levend verlaat’. Het schip doet eerst nog de Nederlandse Antillen aan, waar
Rolander, ijverig als altijd, noteert hoe de slaven het sponzige weefsel van de stekelige
Melocactus eten. Helaas heeft hij nooit de waardering mogen ontvangen voor zijn
noeste arbeid. Zijn dagboek, 250 jaar na dato eindelijk toegankelijk voor een breed
publiek, bevat een schat aan informatie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de
Surinaamse historie, antropologie, flora, fauna en plantgebruik. Van zijn gemopper
over Texelse boeren die voor woekerprijzen antischeurbuik groenten (o.a. Deens
lepelblad) verkopen aan schepen die op de juiste wind wachten om de overtocht te
maken, tot zijn uitleg over ontsnapte slaven die op het Nederlandse leger schieten
met zaden van Canna indica. Laten we hopen dat deze studentenscriptie eindelijk
de aandacht krijgt die hij verdient.
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Berichten
Caraïbische fotocollectie van de fraters van Tilburg
In het generalaat van de Fraters van Tilburg bevinden zich ongeveer dertigduizend
foto's die gemaakt zijn in de periode 1886-1995, toen de fraters uit de
Noord-Brabantse stad werkzaam waren op de Nederlandse Antillen en in Suriname.
De foto's geven een prachtige blik op de aanwezigheid van deze religieuzen in de
Caraïben. Zij tonen bijvoorbeeld de scholen die de fraters stichtten, de leerlingen
aan wie zij lesgaven, de verenigingen die zij oprichtten, het leven binnen de
fraterhuizen aldaar, feestelijke aangelegenheden en andere gedenkwaardige momenten,
en de uitstapjes en excursies die zij maakten.
Tot op heden is deze bron echter nagenoeg ongebruikt gebleven. De foto's werden
in het archief opgeslagen, maar zijn nog nooit als collectie bekeken en beoordeeld.
Deze vooralsnog onaangeboorde schat aan beeldmateriaal was tot voor kort dan ook
vrijwel alleen bekend bij de congregatie zelf. Slechts sporadisch zijn foto's uit het
uitgebreide aantal dozen gehaald, maar al met al komt het erop neer dat deze
omvangrijke collectie onaangeroerd is gebleven.

Frater Max met leerlingen op school in Otrabanda, Curaçao 1919 (Collectie van de Fraters van Tilburg.
Stadsmuseum Tilburg)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 29

386
In 2009 kwam daar verandering in, toen Stadsmuseum Tilburg en de Stichting
Cultureel Erfgoed Caraïbisch gebied & Nederland samen met de Tilburgse hoogleraar
Arnoud-Jan Bijsterveld een eerste grove inventarisatie van de fotocollectie maakten.
Daar vloeide een project uit voort dat onder meer de digitalisering en beschrijving
van de Caraïbische fotocollectie omvat. Inmiddels zijn al duizenden foto's
gedigitaliseerd en van een beschrijving voorzien.
Dit omvangrijke karwei, dat mede mogelijk wordt gemaakt door financiële steun
van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en de Stichting
Volkskundeleerstoel Brabants Heem, zorgt er niet alleen voor dat de papieren foto's
niet verloren gaan, maar maakt het ook mogelijk de collectie toegankelijk te maken
voor eenieder die erin geïnteresseerd is. Het is namelijk de bedoeling dat de
Caraïbische foto's in een later stadium op internet te bekijken zullen zijn.
In het komende nummer van Oso zal een eerste verkenning en beschrijving van
de fotocollectie worden opgenomen met daarbij aandacht voor het ontstaan en het
karakter van de fotocollectie, veranderingen binnen de congregatie en historische
ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen en in Suriname.
Voor info over de Caraïbische fotocollectie:
Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld
a.j.a.bijsterveld@uvt.nl

Bijzonder hoogleraar Nederlands slavernijverleden en erfenis
Dr Stephen Small is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlands Slavernijverleden
en erfenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Nationaal Instituut
Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Stephen Small zal recente uitingen
onderzoeken van het erfgoed, de herdenking en gedenktekens in Nederland die
betrekking hebben op de slavernij en haar erfenis. Small is universitair hoofddocent
Afro-Amerikaanse studies en adjunct-directeur van het Instituut voor Internationale
Studies aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Van 2004 tot 2007 was hij
voorzitter van de afdeling Afro-Amerikaanse studies. Voor zijn aanstelling bij Berkely
in 1995 doceerde hij Geschiedenis en Sociologie aan de Universiteit van
Massachusetts en aan de Britse universiteiten van Warwick en Leicester. Hij was
gastonderzoeker aan de universiteiten van Bordeaux, Toulouse, het Braziliaanse
Bahia en van het Zimbabwaanse Harare.

Bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie
Dr Chan Choenni is per 1 september 2010 benoemd tot bijzonder hoogleraar
Hindostaanse migratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
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(VU). De leerstoel is door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh aan de faculteit
Letteren van de Vrije Universiteit in Amsterdam gevestigd. Chan Choenni zal de
geschiedenis en betekenis van de Hindostaanse migratie naar Suriname en Nederland
multidisciplinair bestuderen en in beeld brengen.

Foto Arjan van Lith

Promotie Sabrina Marchetti
Op 28 mei 2010 promoveerde Sabrina Marchetti aan de Universiteit Utrecht op het
proefschrift Paid domestic labour and postcoloniality; Narratives of Eritrean and
Afro-Surinamese migrant women. Marchetti onderzocht de invloed van de koloniale
erfenis op de ervaringen van de eerste vrouwelijke migranten die zich vestigden in
de voormalige koloniserende landen en daar als huishoudelijk personeel aan de slag
gingen. Marchetti interviewde Afro-Surinaamse vrouwen in Nederland en Eritrese
vrouwen in Italië die vóór 1980 zijn gemigreerd.

Onderzoek goudconflicten in Amazone krijgt subsidie
Antropologe Marjo de Theije heeft ruim 600.000 euro subsidie gekregen voor een
groot vergelijkend onderzoek naar kleinschalige goudwinning in vijf Amazone-landen.
In Bolivia, Brazilië, Colombia, Peru en Suriname zullen case studies uitgevoerd
worden door interdisciplinaire teams. De financiering komt uit het CoCooN-program
(Conflict and Cooperation over Natural Resources) van WOTRO, een onderdeel van
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) dat onderzoek
naar ontwikkelingskwesties ondersteunt. Kleinschalige goudwinning veroorzaakt
conflicten over landrechten en de exploitatie van delfstofbronnen. In de afgelopen
jaren is de goudkoorts wereldwijd toegenomen, in het bijzonder din het
Amazone-bassin. De stijgende winsten door kleinschalige goudwinning lokken de
lokale bevolking, migranten en ook grote (transnationale) mijnbedrijven naar de
goudvelden. Die ontwikkelingen veroorzaken conflicten over de toegang tot
gouddepots en de distributie van de winsten, en ze verhogen de druk op de lokale
bevolking en de omgeving. De Theije wil met het project de conflicten bestuderen,
met speciale aandacht voor de (machts)posities van mijnwerkers, de lokale bevolking,
migranten en andere buitenstaanders. Daarbij zal ze binnen en tussen de vijf
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economische processen en de rol van het verval van de natuur.
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De kennis van gisteren, de toekomst van morgen - leren van de
dorpsoudsten
De Wayana en Lokono collecties van Museum Volkenkunde in Leiden vormden in
de eerste weken van augustus 2010 het middelpunt van een interculturele
kennisuitwisseling. Vertegenwoordigers van de Surinaamse Lokono en Wayana
gemeenschappen waren door het museum uitgenodigd om samen met conservatoren
en onderzoekers van de Universiteit Leiden het erfgoed in Leiden te bekijken en te
reflecteren op hun overzeese erfgoed. Kennisuitwisseling en discussie met de
restauratoren en onderzoekers stonden hierin centraal.
Dit project maakt deel uit van het overkoepelende samenwerkingstrajec ‘Shared
knowledge and cultural heritage’. Hierin wordt ook samengewerkt met source
communities uit onder andere Mali, Groenland en Indonesië. Tweemaal eerder werd
het museum bezocht door vertegenwoordigers van de Surinaams-Inheemse
gemeenschappen. Dit jaar vervolgt het museum de community consultations met
representanten van Lokono- en Wayanadorpen.

Kapitein Same Ikinaidu wordt geïnterviewd door Peggy Brader van de Wereldomroep (foto Peter
Sanches)
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Irene Rolfes
Recente publicaties
I Suriname
Algoe, Rishmidevi Kirtie, 2009
Suriname; Schip van diversiteit met een boog van saamhorigheid; De invoering
van Holi en Id-ul-Fitr als nationale feestdagen in Suriname. Paramaribo:
Stichting Wetenschappelijke Informatie, 85 p.
Amoksi, Martina, 2010
De Marronvrouw in de stad; Een historische analyse van de gevolgen van de
urbanisatie voor de Marronvrouwen in Suriname. Amsterdam: NiNsee; Den
Haag: Amrit, 100 p.
Beck, Annemiek (red.), ... [et al.], 2010
Mix; Jongeren in Nederland. Utrecht: FORUM; Zwolle: d'jonge Hond, 174 p.
Beuk, Ramon, 2009
Wat van Fair komt...; Een culinaire wereldreis. [Culemborg]: Fair Trade
Original; 's-Graveland: Fontaine, 191 p.
Bijnaar, Aspha (red.), 2010
Kind aan de ketting; Opgroeien in slavernij toen en nu. Amsterdam: KIT
Publishers, 215 p.
Bijnaar, Aspha, Kinderlijke onschuld; Beelden van slavernij in
Suriname, pp. 36-49.
Hondius, Dienke, Beperkte contacten, hardnekkige beelden;
Afrikaanse kinderen en Europese volwassenen tijdens de Atlantische
slavenhandel, pp. 18-33.
Stipriaan, Alex van, ‘Welke de ware reden zijn, dat de
plantaadje-negers zoo weinig voorttelen’; Demografische
ontwikkelingen op Surinaamse plantages gedurende de laatste eeuw
van de slavernij, pp. 50-64.
Verheij, Elise, Opgroeien tussen slaven en meesters; Opvoeding
van Surinaamse slavenkinderen in de achttiende en negentiende
eeuw, pp. 65-83.
Bijnen, Hijn (fotogr.) & Toon Fey (tekst), 2010
Paramaribo in pictures. Schiedam: Scriptum, 260 p.
Bilby, Kenneth, 2010
‘Swearing by the past, swearing to the future; Sacred oaths, alliances, and treaties
among the Guianese and Jamaican Maroons.’ In: Laurent Dubois & Julius S.
Scott (eds), Origins of the Black Atlantic. New York [etc.]: Routledge, pp.
236-265.
Blekendaal, Martijn, 2010
‘Hatta en De Kom; Een gekleurd front.’ Historisch Nieuwsblad 5: 68-75.
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Blokland, Sara, 2010
De politiekapel van Suriname = The police band of Suriname. Amsterdam: Boa
producties, ongepag.
Blom, Roos & Saskia Moolhuizen
(Overleven) in Paramaribo; Onderzoek onder Marronjongeren die vanuit het
binnenland naar Paramaribo komen voor het voortzetten van hun studie. Zeist:
Zeister Zendingsgenootschap, 125 p.
[www.kitlv.nl/documents/library/328243299.pdf]
Bodegraven, Jeannette van, 2010
Suriname. Haarlem: Gottmer Uitgevers Groep, 246 p.
Boehmer, Elleke & Frances Gouda, 2009
‘Postcolonial studies in the context of the “diasporic” Netherlands.’ In: Michelle
Keown, David Murphy & James Procter (eds), Comparing postcolonial
diasporas. New York [etc.]: Palgrave Macmillan, pp. 37-55.
Boomsma, Arie & Stephan Sanders, 2010
De man en zijn lichaam; Gesprekken over uiterlijk en innerlijk. Amsterdam:
Contact, 238 p.
Codfried, Arlette & Jan Veltkamp, 2010
Kokospalm. [S.I.]: Veka Productions, 24 p.
Crespo Solana, Ana, 2009
Mercaderes atlánticos; Redes del comercio flamenco y holandés entre Europa
y el Caribe. Córdoba: Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba,
CajaSur Publicaciones, 352 p.
Diemont, Carla, 2010
‘Hoogste Marrononderscheiding voor Richard en Sally Price.’ Siboga 20 (1):
30-36.
Doelwijt, Thea, 2010
Toneelgezelschap Thalia viert 173 jaar met; Spokendansen; Land te koop
vroeger en nu. [Paramaribo: s.n.], 32 p.
Dragtenstein, Frank, 2009
Alles voor de vrede; De brieven van Boston Band tussen 1757 en 1763.
Amsterdam: NiNsee; Den Haag: Amrit, 235 p.
Driessen, Geert & Michael S. Merry, 2010
‘Hindoescholen in Nederland; Een alternatieve route naar integratie.’
Migrantenstudies 26 (1): 21-40.
Eertink, Hanneke, Jaap Hoogendam & Lieke van der Werf (fotogr.), 2010
Surinaamse straatschilders een verdwijnend ambacht. Paramaribo: Caribbean
Media, ongepag.
Emmer, Pieter C., 2010
‘Who abolished slavery in the Dutch Caribbean?’ In: Seymour Drescher &
Pieter C. Emmer (eds), Who abolished slavery? Slave revolts and abolitionism;
A debate with João Pedro Marques. New York: Berghahn Books, pp. 103-111.
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Eriksen, Thomas Hylland, Ellen Bal & Oscar Salemink (eds), 2010
A world of insecurity; Anthropological perspectives on human security. London
[etc.]: Pluto Press, 300 p.
Bal, Ellen & Kathinka Sinha-Kerkhoff, ‘Bharat-Wasie’ or
‘Surinamie?’; Hindustani notions of belonging in Surinam and the
Netherlands, pp. 89-115.
Theije, Marjo de & Ellen Hal, Elexible migrants; Brazilian gold
tnincrs and thcir quest for human security in Surinam, pp. 66-85.
Uyl, Marion den, Changing notions of belonging; Migrants and
natives in an Amsterdam multiculrural neighbourhood, pp. 181-207.
Ferrier, Johan (tekst) & Noni Lichtveld (ill.), 2010
Het grote Anansiboek. Schoorl: Conscrvc, 135 p. [Surinaamse Klassieken; dl.
6.]
Ghorashi. Halleh & Christien Brinkgreve (red ), 2010
Licht en schaduw; Vijftien vrouwen over leven en overleven. Amsterdam: VIJ
Uitgeverij, 352 p.
Gijsberts, Mérove ... [et al.]. 2010
Maakt de buurt verschil? De relatie tussen de etnische samenstelling van de
buurt, interetnisch contact en wederzijdse beeldvorming. Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau, 206 p.
Hine, Darlene Clark, Trica Danielle Keaton & Stephen Small (eds), 2009
Black Europe and the African diaspora. Urbana [etc.]: Universiry
of lllinois Press, 326.
Hondms, Dienke, Blacks in early modern Europe; New research
front the Netherlands, pp. 29-47.
Nassy Broivn, Jaajueline, Black Europe and the African diaspora;
A discourse on location, pp. 201-211.
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Black Europe..., pp. 277-289.
Hoffman, Bruce, 2009
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biocultural conservation. Dissertation University of Hawaii, 346 p.
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Huhn, Michael, 2009
‘Puerto Rico, Antillen, Belize und Guyanas.’ In: Johannes Meier & Veit Straßner
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Miss Parbo ontdekt Suriname. Amsterdam: BOOKaBOOK, 154 p.
Junger-Tas, Josine (ed)... [et al.], 2009
Juvenile delinquency in Europe and beyond; Results of the second international
self-report delinquency study. New York [etc.]: Springer, 434 p.
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Kempen, Michiel van, 2009
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Suriname. Houten: Van Reemst, 112 p.
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de Caraïben en Zuid-Amerika. Lisse: Rebo Productions, 208 p.
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‘Thema Paramaribo.’ Rooilijn 43 (3): 161-225.
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176 181.
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pp. 200-206.
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Het voor- en nageslacht van Samiiel MacDonald 22-02-1828 - 14-06-1877.
Capelle aan den IJssel: de auteur, 264 p.
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Samwel, Diederik, 2010
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(499): 16-21.
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410 p. [Proefschrift Universiteit van Amsterdam.]

II Antillen en Aruba
Baselmans, John, 2009
Help de Antillen verzuipen. Lexington: Lulu, 202 p.
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