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Algemene inleiding op de orale literatuur
Voorspel: culturele transitie aan de Boven-Suriname
Op 4 oktober 1993 voer ik samen met schrijver Dorus Vrede, regisseur John Albert
1
Jansen en een camerateam op de Boven-Surinamerivier op weg naar Amakakonde.
Dorus Vrede is een Saramakaanse schrijver en liedjeszanger die twee bundels
verhalen en een poëziebundel op zijn naam heeft staan over de transmigratie
waartoe het Saramakaanse volk gedwongen werd, toen er in het binnenland van
Suriname een groot stuwmeer kwam. We waren al enkele dagen in het hart van
Suriname bezig met een televisiefilm over die tragedie in de moderne geschiedenis
van de bosnegers. Na de barre, daglange tocht per vrachtwagen van Paramaribo
naar Pokigron/Atyoni, de allerlaatste plaats die over de weg nog bereikbaar is, en
de daarop volgende korjaaltocht over de Boven-Surinamerivier, waren we met Dorus
Vrede neergestreken in Yaw-Yaw. Het dorp Yaw-Yaw was de vestigingsplaats voor
veel van de dorpelingen van Lombé geworden, toen de stuwdam bij Afobaka in
1964 voltooid was, het water van het stuwmeer ging rijzen en Lombé en andere
dorpen begonnen onder te lopen. Een deel van de inwoners trok stadwaarts, een
deel ging hogerop aan de Surinamerivier wonen; veel families werden zo uit elkaar
getrokken. Lombé telde aanvankelijk meer dan 700 inwoners, die afkomstig waren
2
uit vier lo. De uitvoering van het migratieplan geschiedde onder leiding van Rudolf
Vonkel, die qua gezag zelfs boven de dorpskapitein stond.
Kapitein van Yaw-Yaw is Mattheus Sustina, geboren op 25 mei 1933 in Lombé.
Hij geldt als een belangrijk verhalenverteller. Zijn verschijning mag opvallend
genoemd worden: over zijn schouder en arm loopt een spoor van littekens, getrokken
door een kettingzaag die uit zijn handen is geglipt bij de bouw van een huis. Hij somt
op wie er belangrijke vertellers zijn in het dorp, allemaal mensen die tussen de vijftig
en zeventig jaar oud zijn. Kenners van de orale traditie onder de jongeren komen
niet voor. Wie veel bemoeienis met de ouderen heeft, krijgt op vertrouwelijke basis
in de loop der jaren de traditionele kennis doorgespeeld. Een aantal vertellers is
gespecialiseerd in obiya, de dragers van de geesten: Fedri Finisi, Deema Mando,
Amo Poeketi, Lucianus Mateda, Telma Mando, Poopo (Emelina) Vonkel en de basia
(dorpsopzichter) Wilfred Sustina. Zij zijn de kenners van de verhalen over goden
en geesten. Andere vertellers leggen zich meer toe op andere verhaalgenres: Levi
Adjako, Henny Vonkel (Fonki), Selientje Poeketi, Maatouu Linga, Erwin Vonkel en
voorts een andere kapitein: Hendrik Finisi. Het katholicisme heeft stevig voet aan
de grond gekregen in Yaw-Yaw, zodat ook de Bijbelverhalen tot het dorpsrepertoire
zijn gaan behoren. Het zijn met name Johannes, Jozef en Rudolf Vonkel die hierin
uitblinken. Al deze mensen zijn in de migratietijd in één groep van Lombé naar hier
gekomen.
Vertellen en ook dansen is populair in Yaw-Yaw, maar wintidansen worden er
weinig
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Deze inleiding over de Boven-Suriname is een ingekorte bewerking van Van Kempen 1997c
en 1998e, aangevuld met informatie van Mattheus Sustina, Rudolf Vonkel en Dorus Vrede,
januari 1996.
De Abaisa (lo, matriclan) bestaat uit de bere (groepen met dezelfde stammoeder) Vonkel (&
Fonki), Mama Sestina, Poeketi, Diko en Mando, de Nassy (lo) met de bere Mateda, de Nyanfai
(lo) met de bere Finisi en de Fandaaki (lo) met de bere Linga. De later te noemen Levi Adjako
behoort tot de Matjau, die geen bere van Yaw-Yaw is.
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vertoond. De mannen die ze kunnen dansen, doen dat veelal in andere dorpen.
Sëkëti [korte liederen met actuele inhoud] worden evenmin in Yaw-Yaw gezongen,
maar wel in Lespansi, het aangrenzende dorp op tien minuten loopafstand. Over
de steeds sterker geseculariseerde kawina, vertelt Mattheus Sustina dat het om
teksten gaat, ontstaan in de tijd van de generatie van zijn vader. Men begon met
primitieve instrumenten als een zeepkist en een bij wijze van harmonica gebruikte
haarkam waartegen een blad van de tasi (palmblad) werd gehouden. Tijdens een
later bezoek van mij aan Yaw-Yaw in januari 1996 werd er kawina gespeeld met
een professioneel, vanuit Paramaribo ingevoerd muziekinstrumentarium, waarvoor
zelfs overdag de stroomgenerator werd aangezet.
Van de voorbereidingen tot de transmigratie, de verhuizing naar de
Boven-Suriname en de vestiging te Yaw-Yaw heeft Rudolf Vonkel in een schriftje
een dagboek bijgehouden, geschreven in het Sranantongo met Saramakaanse
taalvarianten: Verhoisie tolie foe na jalie 1964, ook tolie foe Jaw Jaw [Het verhaal
van de transmigratie in het jaar 1964, tevens het verhaal van Yaw-Yaw].
Rudolf Ba Bésan Vonkel was een van de basia, eerst van Lombé, later van
4
Yaw-Yaw. Hij werd geboren op 29 september 1929 in Lombé. Zijn vader, Jajofou
Poeketi, stamde uit hetzelfde dorp, terwijl zijn moeder, Doebalia Vonkel, van
Santigron kwam. Hij groeide tot zijn negende op in Santigron aan de Saramaccarivier,
waar hij ook gedoopt werd, daarna zou hij altijd in Lombé blijven. Daar volgde hij
de boslandschool. Stabiel was dit onderwijs bepaald niet: het gebeurde dat het
onderwijs voor drie jaar stil lag bij gebrek aan leerkrachten. Periodiek werden er
dan lessen gegeven door de paters die het katholieke dorp aandeden. Rudolf Vonkel
werkte als balatableeder (rubbertapper) en als los arbeider bij de Suralco in Moengo.
In 1956 schakelde hij over op de houtkap, drie jaar daarna ging hij werken als
motorist voor de soeurs, wat hij zou blijven doen tot de transmigratie van 1964. Hij
dreef zelf een winkeltje en zou later op Yaw-Yaw ook een winkeltje openen. Rudolf
Vonkel heeft in totaal acht vrouwen gehad, acht volgens de traditie ingewijde relaties,
waaruit zestien kinderen zijn geboren. Hij overleed op 15 juni 1997 te Yaw-Yaw,
naar men zegt door wisi (zwarte magie).
Al in 1956 kregen de saamaka te horen dat er een stuwmeer zou komen in een
groot deel van hun leefgebied, maar tot 1964, toen het water al begon te stijgen,
werd er niet aan verhuizen gedacht. Vonkels dagboek loopt van 6 januari 1964 tot
5
4 november 1965 en bevat ook enkele losse aantekeningen uit latere jaren.
Kapitein Mando, aldus Vonkel, werkte met de overheid mee als het ging om het
tellen van het aantal huizen en bomen in andere dorpen, op basis waarvan de
saamaka een vergoeding zouden krijgen. Maar hij weigerde hetzelfde te doen als
het ging om zijn eigen dorp. Daarop zijn zeven dorpelingen die het niet met hun
kapitein eens waren eigenmachtig op
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Ook Anasitoli [over de spin Anasi (bij de creolen: Anansi genoemd)] - dansen die moeten
worden onderscheiden van de gelijknamige vertellingen - worden er niet gedanst. Alle
verhaalgenres die in § 3.2 nog zullen worden besproken, worden in Yaw-Yaw verteld.
(‘Etiologische verhalen’ worden niet als zodanig door Sustina onderscheiden, vermoedelijk
omdat het om een vrij abstracte categorie gaat, én omdat deze verhalen vaak andere genres
overlappen.) De in § 3.3 opgesomde liedsoorten worden er niet alle gezongen.
‘Vonkel’ is een naamsvariant die aangeeft dat hij afstamt van de Gaan M'ma, de stammoeder,
van de Fonki. Deze biografische gegevens werden opgetekend in een gesprek met Vonkel
op zaterdag 6-1-1996 te Yaw-Yaw, met als tolk Dorus Vrede.
Het originele manuscript bevindt zich in mijn privé archief - MvK. Het navolgende is gebaseerd
op het dagboek en een mondelinge toelichting van Vonkel.
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Brokopondo hun geld gaan halen voor de houten, met golfplaten gedekte huizen
die lanti (de overheid) ter beschikking wilde stellen; onder hen de twee broers Vonkel.
Kapitein Mando ontstak daarover in woede, ontsloeg de Vonkels als motorist van
de soeurs en joeg ze uit het dorp. Directe familieleden van kapitein Mando namen
hun betrekkingen over.
Terwijl het water steeg, bleef kapitein Mando in het dorp. Eerst verhuisde hij naar
het hooggelegen huis van de soeurs, later ging hij naar de Gran Lombékreek, maar
toen ook daar het water kwam, vertrok hij naar het transmigratiedorp Gros
Placer/Nieuw Koffiekamp. Na zijn overlijden is hij in Nieuw-Lombé aan de
Beneden-Suriname begraven.
De groep-Vonkel trok naar Yaw-Yaw, vier uur varen van Lombé stroomopwaarts.
De plaats, genoemd naar de waterval die zich daar over de breedte van de
Boven-Suriname uitstrekt, was niet onbekend: al vóór hun komst was er kokos
geplant. De eerste groep telde 366 mensen, later kwamen er nog groepjes bij. Het
vroeg drie jaar om het dorp op te bouwen. Registratie van de dorpelingen vond pas
veel later plaats. Tussen de twee belangrijkste dorpen waar de inwoners van Lombé
terechtkwamen, Yaw-Yaw en Nieuw-Lombé, is er altijd een zekere wedijver blijven
bestaan over wie de beste plaats gevonden heeft.
Het dagboek van Rudolf Vonkel geeft een nauwkeurig verslag van de zoektocht
naar een nieuw dorp, de onderhandelingen met de bosnegergezagsdragers, van
de opbouw van Yaw-Yaw: hoeveel huizen er werden gebouwd, wie de eerstgeborene
was, de eerstoverledene, wie er bijdroegen aan de lichtmotor enz.
Waar haalde Rudolf Vonkel opeens de motivatie vandaan om een dagboek te
gaan bijhouden? Bestuursopzichter Doenkoe B.O. Jackson, eerste zoon van gaama
(grootopperhoofd) Aboikoni, was de coördinator voor alle transmigranten van het
boven-stuwmeergebied. Hij raadde Rudolf Vonkel aan alles op papier te zetten,
zodat de groep een beroep kon doen op de overheid voor voedsel, zinkplaten en
andere noodzakelijke goederen. Deze zakelijke, cijfermatige aantekeningen kwamen
6
deels terecht in het dagboek van Vonkel.
Op de vraag waarom Vonkel zijn dagboek niet in het Saamaka schreef, antwoordde
hij: ‘Het Saamaka is moeilijker om te schrijven. Het Sranan was al verder ontwikkeld,
de kerkelijke gebeden werden in het Sranan gezegd en in gezangboeken afgedrukt.
De communicatie met de pater, de soeurs en de districtscommissaris vond plaats
in het Sranan.’
Volgens Vonkel en Vrede is er geen enkele andere kapitein die aantekeningen
over de transmigratie heeft gemaakt. Ze noemen Lombé het meest geletterde dorp
dankzij de invloed van de katholieke missie. Het schrift waarin Vonkel zijn dagboek
schreef, is niet gelezen door andere dorpelingen, al weten ze wel dat het bestaat.
Ook in andere transmigratiedorpen zijn de aantekeningen bekend. Aan deze
bekendheid heeft na 1993 waarschijnlijk bijgedragen dat het schrift is getoond in
de film van John Albert Jansen Brokopondo, verhalen van een verdronken land, die
verschillende keren op de Surinaamse televisie te zien is geweest, maar - belangrijker
nog - waarvan videobanden in omloop werden gebracht door Dorus Vrede, die ook
7
aan de Boven-Suriname vertoond zijn.
Veel van het traditionele leven van de saamaka is verloren gegaan door de
kerstening.
6
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In het kasboek van de winkel van Rudolf Vonkel staat ook een toevallige aantekening: op 4
november 1965 is een team van de transmigratiedienst de woningen op Yaw-Yaw komen
controleren. Één jaar na de transmigratie waren er reeds 159 woningen gebouwd; voor elke
woning werd een bedrag van 150 gulden uitgekeerd.
De film was voor het eerst uitgezonden door de Nederlandse VARA-televisie in de reeks
Impact, op 10 februari 1994.
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De transmigratie heeft aan die teloorgang vooral bijgedragen doordat zij velen naar
de stad heeft gedreven; het stadse leven verdraagt zich slecht met de traditionele
leefwijze. Maar ook voor degenen die aan de rivieren bleven wonen, heeft de
transmigratie een grote mentaliteitsverandering teweeggebracht. Weinig jongeren
vonden wat zij verwacht hadden, met tot gevolg afbrokkeling van het gezag van de
ouderen, onverschilligheid en criminaliteit. Yaw-Yaw is er nog redelijk vanaf gekomen
met zijn school, polikliniek, elektriciteitscentrale en goede ligging, maar Nieuw-Lombé
aan de Beneden-Suriname op anderhalf uur rijden van Paramaribo is er veel slechter
aan toe.
Het vertellen van verhalen gebeurt tegenwoordig minder in georganiseerd verband,
en vindt ook sporadischer plaats dan vroeger. Het verhalen-vertellen staat dus
duidelijk onder druk, en veel verhalen dreigen te verdwijnen. Rudolf Vonkel vertelde
nog wel bij bepaalde gelegenheden als bezoeken aan andere dorpen, bij
overlijdensrituelen en na een kuutu (dorpsvergadering), zowel over datgene wat hij
zelf van ouderen had gehoord, als over eigen belevenissen.
Amakakonde ligt aan de rechteroever van de Boven-Suriname, vanaf Yaw-Yaw een
8
half uur varen stroomafwaarts. Nu doet zich aan de Boven-Suriname een
merkwaardige dichotomie voor: de dorpsgemeenschappen op de rechteroever
belijden het krachtigst de oude afro-Surinaamse godsdienst. Deze religie is weliswaar
in de dorpen op de linkeroever niet verdwenen, maar zij staat daar toch veel minder
duidelijk centraal. De christelijke kerkjes staan alle op de linkeroever, midden in de
nederzettingen en goed zichtbaar vanaf de rivier, terwijl de wintiheiligdommen
gesitueerd zijn aan de rand van de dorpen.
Amakakonde staat bekend om de faam van zijn zangeressen van sëkëti-liederen.
Na 1964 werden veel van deze liederen gemaakt over het leed dat de transmigratie
teweegbracht. Erg toeschietelijk om hun kunst aan buitenstaanders te presenteren,
9
zijn de zangeressen niet. Juist in die eigenzinnige houding zit natuurlijk ook het
verschil tussen het vitale karakter van een springlevende cultuur en het relict-karakter
van de toeristenfolklore. De saamaka gemeenschap staat nog steeds aan nieuwe
impulsen bloot en toont haar dynamiek in haar culturele uitingen. Anders dan op
sommige plaatsen in Suriname waar zang en dans tot een vast onderdeel van de
publieksprogramma's behoren, en dus tot een primair economisch fenomeen zijn
geworden, is de opvoering van sëkëti-liederen in een dorp als Amakakonde een
gebeuren dat tot de intimiteit van de gemeenschap behoort. Er moeten dus wel heel
dringende redenen zijn, willen sëkëti gezongen worden buiten het natuurlijke moment
dat de vrouwen zelf bepalen.
Voor de opnamen van de film Brokopondo, verhalen van een verdronken land
kostte het schrijver-tolk Dorus Vrede heel wat van zijn overredingskracht om de
zangeressen zover te krijgen, dat ze hun reguliere bezigheden wilden stopzetten
om voor het oog van de camera hun liederen voor te dragen. Maar toen zij dat
eenmaal, ten overstaan van een flink deel van de dorpsgemeenschap deden, waren
zij niet bescheiden: zij brachten het ene lied na het andere, waarbij zij zich pas na
enige tijd in al hun expressiviteit durfden te laten gaan. De
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Het komt niet voor op kaart C4, Bevolking in stamverband, van de Suriname Planatlas (1988)
maar ligt iets stroomafwaarts aan de overzijde van het wel vermelde Abenaston.
Overigens kan hier aan toegevoegd worden, dat volgens mededeling in 1996 van Menno
Marrenga die al jaren in hetzelfde dorp leeft, de transmigratie nauwelijks nog een issue is.
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tekst van een lied, met Main Konoe M'ma als voorzangeres, en gericht tot gaama
10
Aboikoni, luidt als volgt :
Voorzangeres
Gaama Agabago ooh mi lio Gaama
Gaama ooh me saan fa oe mi doe
Tjali oe wé kisi mi eeh
Koor
Gaama Agabago ooh mi lio Gaama
Gaama ooh me saan fa oe mi doe
Tjali oe wé kisi mi eeh
Voorzangeres
We Lindema we tapa di lio oe Gaama ooh
Dee sembe Lindema we tapa di lio oe Gaama pai so
Faakapaw gaansembe we mi piimisi oenoe ooh
di konde ta singi eeh

In vertaling:
Voorzangeres
Gaama Agabago, Gaama van mijn volk
Gaama, ik ben ten einde raad
Ik treur om mijn wereld
Koor
Gaama Agabago, Gaama van mijn volk
Gaama, ik ben ten einde raad
Ik treur om mijn wereld
Voorzangeres
Het is Lindeman die uw rivier heeft afgesloten
Vergeef me dat ik het uitschreeuw
maar mijn dorp loopt onder water
Gaama Agabago, Gaama van mijn volk
Gaama, ik ben ten einde raad
Ik treur om mijn wereld

Hoe ernstig het onderwerp van de klaagliederen ook was, de hele setting werd ook
niet met een loodzware ernst overgoten. Integendeel, de liederen werden duidelijk
met veel plezier gezongen, en elk van de in betrekkelijk strak gelid gedanste, en
met handgeklap begeleide liederen eindigde in uitbundig lachen, elkaar in de armen
vallen en in de handen slaan.
Maar het meest wonderlijke gebeurde, nadat de geplande liedsessie ten einde
was. De zangeressen kregen toen de smaak pas goed te pakken. Een van hen
vroeg of de filmers nog belangstelling hadden voor een speciale voorstelling. Toen
geschiedde het volgende. De zangeressen gingen naar hun woningen en keerden
terug met allerlei kleine voorwerpen. Er
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Vastgelegd op band in maart 1993 door John Albert Jansen, getranscribeerd en uit het
Saamaka vertaald door Dorus Vrede. Opgenomen in langere vorm (variaties op deze regels)
in Van Kempen 1997c: 254-255 en Van Kempen 1998e: 29-30.
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werd een houtvuurtje aangelegd en daaromheen werden voorwerpen opgesteld die
de aanwezigheid van een hut moesten suggereren: enkele zitmeubeltjes, wat
huisraad, een pan met rijst. Enkele personen schaarden zich rond het vuur. Er werd
een rustig lied gezongen. Toen ontspon zich een klein toneelspel van de
transmigratie: iemand kwam met de aankondiging dat het water zou gaan stijgen.
De persoon werd niet geloofd en uitgelachen. Daarop werden op enkele meters
afstand een paar emmers water leeggegoten over het zand. Het water kwam steeds
dichterbij, tot tenslotte grote emmers water over de setting werden leeggekieperd
en het houtvuur uitdoofde. Het mini-toneelstukje eindigde niet met een treurzang,
maar in de bekende geweldige lachsalvo's van actrices en publiek, het kletsen van
handen op blote bovenarmen, waarbij men zoveel plezier heeft dat het lichaam
ervan dubbel slaat.
Het hier vertelde laat zien, hoe de culturele transitie zich aan de Boven-Suriname
voltrekt. De tragedie van de transmigratie heeft in verschillende teksten haar weerslag
gevonden. Typisch oraal is de wijze waarop de zangeressen van Amakakonde op
de rechteroever van de Boven-Suriname de transmigratie aan de orde stellen: zij
bezingen hun oude dorpen en zij leggen daarin een directe link naar Afrika. Zij
klagen de stedelingen en westerse ingenieurs aan in de persoon van ‘Lindema’,
waarmee een ingenieur bedoeld is die ten tijde van de bouw van de stuwdam
werkzaam was voor de Alcoa, de Aluminium Company of America, die het meeste
profijt trekt van de enorme elektriciteitswerken. Overigens heeft hier een curieuze
naamsverwisseling plaatsgevonden die karakteristiek mag heten voor de orale
literatuur: Jan Christiaan Lindeman was een botanicus die in de omgeving onderzoek
verrichtte en zich juist verzette tegen de stuwmeerplannen.
Een tweede wijze van oraal-literaire verwerking is het toneelstukje dat de vrouwen
van Amakakonde opvoerden. De uitgebeelde tragische gebeurtenis, stond een
laconieke wijze van opvoeren niet in de weg. De levensomstandigheden aan de
Boven-Suriname, anders dan die in de verpauperde transmigratiedorpen aan de
Beneden-Suriname, verschillen niet wezenlijk van die zoals ze waren vóór het
onderlopen der oude dorpen. Dat bijna als een klucht gebrachte toneelstukje is een
blijk van de veerkracht die het afro-Surinaamse volk heeft weten op te brengen, ook
weer bij deze jongste gedwongen migratie.
Een derde vorm van literaire verwerking vinden we aan de linkeroever van de
Boven-Suriname, waar zich Rudolf Vonkel vestigde. Het dagboek van de
transmigratie dat hij bijhield is een document humain, zoals er in de geschiedenis
van de marronvolkeren waarschijnlijk geen ander is overgeleverd. Er is hier sprake
van een schriftelijke reflectie door een saamaka op een belangrijk gebeuren van
zijn eigen volk.
Aan het relatieve isolement van de saamaka kwam al in de eerste jaren van deze
eeuw een einde met de aanleg van de Lawaspoorlijn van Paramaribo via Kabelstation
tot aan het plaatsje Dam. Lombé, waar Rudolf Vonkel werd geboren, is een
11
belangrijke plaats geweest in de kerstening van het binnenland. In het voetspoor
van de missie volgden de onderwijzers; lezen en schrijven werden langzaamaan
gemeengoed. De reflectie op de eigen cultuur gebeurde nu ook langs schriftelijke
weg. Tegelijkertijd betekent dit een verschuiving van de aard van de reflectie: van
een collectief-communicatief gebeuren, werd zij een individuele

11

Zoals het saramakaanse dorp Ganzë dat was voor de zending door de Evangelische
Broedergemeente: zie Landveld 1988. Volgens Rudolf Vonkel is er niemand van Ganzë naar
de Boven-Suriname verhuisd.
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daad. In de plaats van, of (vooralsnog) exacter: naast de gemeenschappelijk
uitgesproken ervaringen in de gezongen en gedanste sëkëti en in het toneelspel,
nam een individu de moeite om waarnemingen vast te leggen voor de individuele
lezer die het schriftje met het dagboek onder handen kreeg. De in wezen
sociologische vraag is of het schrijven op zich bijdraagt aan de verzwakking van
het gemeenschapsverband. In het verlengde daarvan dient zich een nieuw
onderzoeksobject aan: hoe de intrede van het schrift de lokale orale cultuur
beïnvloedt.
Zoals reeds opgemerkt verging het de saamaka die verhuisden naar de
12
transmigratiedorpen aan de Beneden-Suriname in de regel niet al te best. Velen
verhuisden opnieuw naar de hoofdstad Paramaribo of naar Nederland. Vanuit deze
groepen is ook een bezinning op het drama van de transmigratie op gang gekomen
op puur schriftelijke basis. Van deze auteurs wist Dorus Vrede het sterkst de
aandacht op zich te vestigen met verhalen en poëzie. Het gaat hier om fictioneel
werk, maar wel met een schrijnend empirisch fundament. Dorus Vrede, zelf
onderwijzer en wonend in een buitenwijk van Paramaribo, vertegenwoordigt met dit
werk de (voorlopig) laatste fase in het transitieproces dat de saamaka cultuur
ondergaat. Daarmee is de orale cultuur niet getransformeerd tot een schriftelijke;
het dagboek van Rudolf Vonkel is niet een ‘tussenstadium’ die de zangeressen van
Amakakonde verbindt met de schrijver Dorus Vrede. Dezelfde cultuur uit zich in een
groter aantal vormen, waarvan de jongste het op de boekenplank het langste zal
uithouden, maar de oudste zonder meer de levendigste is.

1. De verhouding van het gesproken tot het geschreven woord
De antropoloog Jack Goody heeft veel invloed uitgeoefend met zijn these dat het
abstracte, dat wil zeggen: het niet-persoonsgebonden, karakter van schriftelijke
communicatie vérstrekkende gevolgen heeft gehad voor het intellectuele potentieel
van samenlevingen. Omdat een schriftelijke traditie het mogelijk maakt om
documentatie kritisch en vergelijkenderwijs onder de loep te nemen, worden
eigenschappen als rationaliteit en logica bevorderd. ‘Het schiep ruimte voor de
ontwikkeling van logica, het onderscheid tussen mythe en geschiedenis, de opkomst
13
van scepsis en het vermogen om dogma's te kritiseren en te wijzigen.’ Goody en
in zijn kielzog Walter J. Ong verzetten zich tegen het negentiende-eeuwse
evolutionisme dat samenlevingen bezag in een groei van ‘primitief’ naar ‘beschaafd’,
èn tegen de volstrekt a-historische antropologie die daarop volgde. De tegenstelling
tussen ‘preliterate’ en ‘literate’ vond Goody beter dan ‘beschaafd’ versus ‘primitief’,
omdat met zijn begrippenpaar complexe ontwikkelingen konden worden geanalyseerd
en verklaard.
Mayke de Jong kritiseert in Goody dat hij dat begrippenpaar als neutraal ziet.
‘Geletterdheid’ heeft wel degelijk een positieve lading in onze cultuur, merkt zij op.
De theorieën van Goody en Ong leiden onvermijdelijk tot een nieuw soort
evolutionisme, waarbij ‘oraliteit’ wordt gekarakteriseerd in termen van iets wat zich
nog niet ontwikkeld heeft. Ver-
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Landveld 1988; Hoop 1991a.
De Jong 1993: 11. Zie voorts Goody 1968. Ik baseer mij voor het navolgende op De Jong
1993: 12-15.
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schriftelijking wordt al te gemakkelijk gezien als een lineair verlopend en
onomkeerbaar proces, terwijl expansie en contractie er evenzeer deel van uitmaken.
Een tweede verwijt aan Goody en Ong is dat deze theorieën leiden tot een inperking,
waarbij één factor - verschriftelijking - gezien wordt als enige oorzaak van diverse
en complexe ontwikkelingen (herstructurering van het bewustzijn, logica, rationaliteit,
beheersing van de wereld).
De Jong wijst op het ‘ideological model’ van Brian Street: ‘Het schrift, zo betoogt
hij, is geen neutraal gegeven maar een maatschappelijk verschijnsel met duidelijk
positieve dan wel negatieve connotaties. [...] Wie processen van verschriftelijking
onderzoekt dient zich allereerst af te vragen welke maatschappelijke elites er baat
bij hebben om het schrift te verheffen tot iets vertrouwenwekkends, en welke
14
ideologie hieraan ten grondslag ligt.’ Ook hierbij kan worden aangetekend dat deze
opmerkingen bijna evenveel geldigheid bezitten voor orale teksten.
Ruth Finnegan, auteur van tal van studies over orale culturen, heeft aangetoond
dat van de kenmerken die genoemd zijn als distinctief voor geschreven literatuur de grotere individuele creativiteit, de geringere rol die de gemeenschap speelt bij
de presentatie, de grotere complexiteit van denken, de potentieel grotere complexiteit
van de structuur van de tekst - bij nadere beschouwing niet wezenlijk onderscheidend
15
zijn. In orale culturen speelt het scheppende individu een minstens even grote rol,
de gemeenschap (het publiek) heeft wel een plaats binnen de communicatie, maar
- afhankelijk van de status van de verteller - niet wezenlijk anders dan die van het
publiek van een schrijver, en tenslotte kunnen ook in orale teksten uiterst complexe
denkwerelden tot uitdrukking gebracht worden. Ook formeel moeten oraal
overgeleverde teksten qua complexiteit niet onderdoen voor schriftelijke teksten:
liederen en vertellingen blijken soms extreem ingewikkeld gestructureerd. Ook in
de schriftelijke traditie is de mate van gefixeerdheid en onaantastbaarheid afhankelijk
van de mate van verering die de teksten opwekken (sacrale teksten bijvoorbeeld
zijn doorgaans onbeweeglijk).
Bovendien doet een dualistisch model van ‘orale’ en ‘schriftelijke’ culturen geen
recht aan de vele combinaties van geschreven en gesproken woord in groepen
16
binnen dezelfde samenleving. Zuiver orale of zuiver schriftelijke culturen bestaan
niet (meer), er is altijd sprake van een vervlechting van geschreven en gesproken
woord. Beide tradities zijn even flexibel of inflexibel, en bieden even veel ruimte
voor logica, abstractie of objectiviteit. De interferentie tussen verschillende vormen
van communicatie is veel complexer dan gedacht werd. Finnegan concludeert dan
ook: ‘It is difficult to maintain any clear-cut and radical distinction between those
cultures which employ the written word and those which do not.’ En: ‘One cannot
assume as necessarily so, that individuals in non-literate (or largely non-literate)
cultures are ipso facto less creative, thoughtful, self-aware or individually sensitive
than people in literate cultures, and therefore fundamentally different in their modes
17
of thought.’ Finnegan herinnert eraan dat nog niet zo lang geleden het grootste
deel van de wereld geen deel had aan de geletterdheid, en dat het ‘beginpunt’ van
de westerse letteren -
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De Jong 1993: 14.
Finnegan 1973.
Finnegan 1977.
Finnegan 1973: 135, resp. 144. De mogelijkheid van drukwerk, maakt wel een groot verschil
uit, zegt zij (p. 141).
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het werk van Homerus - oraal is geconcipieerd. Nobelprijswinnaar Derek Walcott
waarschuwde dat onderzoekers die redeneren vanuit samenlevingen met musea,
boekhandels, bibliotheken, uitgeverijen, universiteiten, theaters en
onderzoeksinstituten, de neiging hebben de blik te vernauwen tot de institutionele
aspecten van het onderzoeksbedrijf. Maar ook zonder die instituten is de continuïteit
van het geheugen van een samenleving gegarandeerd, zolang de mens in staat is
te herinneren, te herdenken en uit het hoofd voor te dragen:
Here there are not enough books, one says, no theatres, no museums,
simply not enough to do. Yet, deprived of books, a man must fall back on
thought, and out of thought, if he can learn to order it, will come the urge
to record, and in extremity, if he has no means of recording, recitation,
19
the ordering of memory which leads to metre, to commemoration.

2. De esthetische functie van orale literatuur
Seliso, je moeder heeft opgebeld.
Ja, ja, je moeder.
Seliso, Seliso,
20
Je moeder heeft opgebeld.

Het bovenstaande tekstje, gezongen door een saamaka bosneger en genoteerd
door Richard en Sally Price, is er een zoals er bijna dagelijks ontstaan onder de
saamaka: het is een sëkëti die bij een bepaalde gelegenheid gemaakt wordt, een
tijd meegaat en weer verdwijnt. Ogenschijnlijk bevat dit tekstje een heldere
boodschap. Maar hebben deze woorden ook een esthetische kwaliteit? Die
vraagstelling is binnen de traditionele westerse literatuurbeschouwing elementair
om literaire teksten te onderscheiden van andere, meer utilitaire teksten. In de
twintigste-eeuwse literatuurbeschouwing van het Russische formalisme en de
Praagse school (Roman Jakobson, Jan Mukařovský) tot en met Frank C. Maatje
biedt de esthetische functie van een tekst een essentieel onderscheidende norm.
Maatje schrijft: ‘Bij het waardevolle fictionele werk treedt de praktische functie op
21
de achtergrond en wordt de esthetische functie hoofdzaak.’ Dat juist het woord
‘waardevolle’ problematisch is, beseft ook Maatje terdege; eerder in zijn studie
Literatuurwetenschap heeft hij opgemerkt dat dat een betekenisaspect is, dat per
22
taalgebruiker kan verschillen.
Nu heeft het bovenstaande tekstje een andere betekenis voor de saramakaners
dan voor bijvoorbeeld bewoners van Paramaribo - zonder dat het er toe doet dat er
in het gebied van de saamaka geen telefoons zijn. ‘Opbellen’ is voor de saamaka
een eufemisme voor ‘liegen’. De Prices merken op, dat het simpele liedje een
effectieve manier voor de zanger
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Finnegan 1973: 115, resp. 118-119.
Walcott 1993: ongepagineerd.
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Maatje 1976: 110; cursivering in de tekst. Verg. ook Jakobson 1977 en Mukařovský 1979.
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was om een dorpsgenoot te beledigen met wie hij een conflict had. In dit perspectief
gaat het dus om een polyinterpretabel tekstje met twee betekenislagen (althans
voor wie genoeg kennis heeft van de code en een goed verstaander is), dat gebruik
maakt van een metafoor om op indirecte wijze iets uit te drukken. Toch is die
ambiguïteit op zich geen criterium voor de esthetische functie van de tekst: er worden
ook teksten geschreven die in het geheel niet dubbelzinnig zijn, die toch als
esthetisch gewaardeerd worden. Het criterium voor het literair-zijn van deze tekst
is, volgens het formalisme dat de westerse literatuurtheorie sterk heeft bepaald,
uitsluitend te vinden in zijn vormgeving. Dit criterium hanterend, zou men kunnen
opmerken dat het taalgebruik in deze liedtekst een esthetische functie heeft,
bijvoorbeeld door het gebruik van een eufonisch procédé als de herhaling van
woorden.
Dit formeel kwaliteitscriterium is echter niet toereikend voor de beschrijving en
analyse van mondeling overgeleverde teksten. Elementair voor orale literatuur is
immers, dat het onderscheid tussen esthetische en praktische functie van teksten
er niet toe doet, of minstens: dat er geen primaat is van de esthetische functie boven
de praktische. Het essentialistische denken van het westen is vreemd aan het
holistische denken van de niet-westerse orale letteren. Hierin geldt niet dat ‘de tekst
kan gewaardeerd worden, omdat die ook als esthetisch geheel recht van bestaan
heeft’, maar wel: ‘de tekst heeft recht van bestaan omdat die praktisch functioneert
in een specifieke vorm binnen een specifieke situatie’. In het geval van het
bovenstaande liedje had de man die het maakte een duidelijke praktische,
communicatieve bedoeling (beledigen), maar hij drukte zich wel uit op een bijzondere
manier, die zowel ambigu als eufonisch was. Dat het liedje mogelijk een zeer
beperkte ‘houdbaarheid’ heeft en zeker niet gemaakt is voor de eeuwigheid, is een
notie die binnen de orale cultuur van weinig waarde is. Evenmin is het binnen die
cultuur van enig belang of een uiting al dan niet ‘universeel’ geldig is. (Overigens
zijn er orale teksten waarvoor die kwalificaties wel degelijk zouden kunnen gelden,
maar hier is bewust uitgegaan van een tekstje dat in veel opzichten indruist tegen
wat binnen westerse opvattingen voor literatuur wordt gehouden.) Er zijn orale
teksten die zonder enige twijfel ook vanuit een westers literatuurconcept direct als
esthetisch worden gewaardeerd. Maar het is goed zich te realiseren dat dat slechts
een zeer partiële waardering is, die andere aspecten van dezelfde tekst buiten
beschouwing laat. Het is evenzeer van belang te beseffen dat niet-geletterdheid
met een geringer gevoel voor verfijndheid en esthetiek niets te maken heeft.
Het holistische kader waarbinnen orale teksten functioneren gaat overigens nog
veel verder. Liederen ontstaan in een bepaalde context, maar worden puur voor het
plezier ook daarbuiten gezongen. De communicatieve functie vervalt daarbij geheel;
men kan vaak bosnegervrouwen observeren die bij het wassen in de rivier liederen
zingen, zonder dat iemand anders daarnaar luistert. Het onderscheid tussen sacrale
en profane teksten, en tussen amusement en onderricht is in de niet-westerse
culturen veelal minder scherp afgebakend - zo het al afgebakend is - dan in het
westen. Er is een corpus teksten die duidelijk als sacraal gelden (en die slechts aan
weinigen bekend zijn, in bepaalde situaties gebruikt worden en in een bepaalde taal
of taalvariant worden uitgedrukt), maar er zijn ook tal van teksten die een bijzondere
status bezitten, maar niettemin tezelfdertijd een amusementsfunctie vervullen. Zo
ook kunnen vertellingen allerlei functies combineren: het doorgeven van traditionele
kennis, het stellen van ethische normen, het geven van etiologische verklaringen
voor bepaalde verschijnselen, het verdrijven van de tijd, het amuseren
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van de toeschouwers.
Het holistisch concept beperkt zich trouwens niet tot de literatuur. Het hele leven
van inheemse en bosnegervolkeren is gevuld met tekens: de leefomgeving (dorpen,
huizen, kostgronden, boten), de materiële cultuur (omslagdoeken, hoofdtooien,
huizen, meubels, huisraad, houtsnijwerk, pottenbakkerskunst, voedsel, haarkammen),
de lichaamscultuur (haardracht, tatoeages en huidinkervingen), de omgangscultuur
(godsdienstige gebruiken, liefdesbetrekkingen, aanspreekvormen, rouwrituelen),
kortom zo goed als alle aspecten uit de praktische leefwereld zijn bepaald door
symboliek en vorm, en drager van bijzondere betekenisconnotaties. Een onderscheid
tussen artiesten en ‘gewone mensen’ bestaat niet (al zijn er wel mensen die zich in
bepaalde vormen specialiseren); elk mens wordt van kleins af ondergedompeld in
het bad van de cultuur waarin artisticiteit en functionaliteit onlosmakelijk met elkaar
23
zijn verbonden. In deze geschiedschrijving van de orale letteren beperken we ons
tot teksten en laten we de betekenisdragende leefomgeving buiten beschouwing,
maar in wezen isoleren we zo kunstmatig een element uit een geheel; hetzelfde
kan worden gezegd van de opdeling in lied- en verhaalgenres, die alleen gebeurt
omwille van de didactische helderheid.
In haar formele veelzijdigheid doet de orale literatuur zeker niet onder voor de
schriftelijke. Er is een heel scala van epische, lyrische en dramatische vormen die
alle weer zijn opgebouwd uit zeer diverse elementen. Spreekwoorden geven door
hun eloquentie een esthetische functie aan de taal, maar bevatten door hun
ouderdom en referentiële waarde vaak ook een historisch aspect. Omdat zij echter
in de regel niet refereren aan een concrete historische of geografische context,
verlenen zij de tekst waarbinnen zij functioneren een universele dimensie, de kracht
van gebald geformuleerde volkswijsheid. Moppen, raadsels, metaforische
naamgevingen, de gemakkelijke afwisseling van verschillende genres, het refereren
aan actuele situaties, de combinatie van religieuze en sociale registers: dit alles
maakt de oraliteit tot een uiterst vitale culturele belevenis.
Status en structuur van orale teksten kennen een complexe samenhang. De
historicus Wim Hoogbergen heeft enkele kenmerken van mondeling overgeleverde
24
geschiedverhalen op een rij gezet. Zijn studie heeft betrekking op de overlevering
van bosnegers en creolen, maar zijn vaststellingen bezitten ook geldigheid voor
uitingen van andere bevolkingsgroepen en voor verschillende andere verhaalgenres.
Een eerste kenmerk is dat de orale traditie telescopisch werkt: verhalen concentreren
zich op een bepaalde gebeurtenis die minutieus beschreven wordt, terwijl het
gebeuren ervoor en erna nauwelijks aandacht krijgen. Karakteristiek is verder dat
de chronologie van de gebeurtenissen vaak wordt losgelaten. Een derde kenmerk
is de epische verdichting: uiteenliggende handelingen, personen en jaartallen worden
geconcentreerd in één persoon in een bepaald tijdsbestek. Een laatste belangrijk
kenmerk van alle verhalen is dat ze mythologische elementen bevatten. Uit de
onderlinge verwevenheid van natuur en bovennatuur - die in verschillende
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Misschien de beste illustratie hiervan geven Richard en Sally Price voor de saamaka in hun
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paragrafen nog uitvoerig aan de orde zal komen - volgt dat het aantal verhalen
waarin geen sprake is van het optreden van bovennatuurlijke krachten, gering is.
Het mythisch karakter van een verhaal hangt overigens ook samen met de
rationalisatie van een bepaalde claim: twee vertellers uit verschillende clans zullen
hetzelfde verhaal invullen overeenkomstig de belangen van de eigen groep,
bijvoorbeeld wanneer zij een historische claim op een stuk land willen laten uitkomen.
Het gaat bij orale literatuur niet alleen om de tekst op zich. De wijze waarop een
tekst gebracht wordt - de ‘ritual performance’ - is van cruciaal belang. De grenzen
tussen orale literatuur, theater, dans en muziek zijn moeilijk te definiëren: de
25
verhalenverteller is vaak tegelijkertijd dichter, zanger, musicus en acteur. Bovendien
bepalen de sociale en culturele (rituele) context waarbinnen een tekst functioneert,
26
de betekenis ervan. De bovenstaande sëkëti is ook daarom op zich lastig op zijn
waarde te schatten, omdat zowel de presentatie, de performance, als de context
hier helemaal zijn weggevallen.
Wanneer orale vertellingen en verhalen een neerslag in schrift krijgen, krijgen zij
een vaste vorm, die bekroond wordt met een titel. De tekst die nooit een titel had
en zeer vaak ook geen definitieve vorm, is ontdaan van zijn context, aangekleed
met interpunctie, strofen- of hoofdstukindeling en bijgezet in de vorm van
opgedroogde inkt op papier. Wie met orale literatuur omgaat, moet zich daarvan
voortdurend rekenschap geven. Tussen orale en schriftelijke cultuur gaapt een kloof,
27
bepaald door aspecten van traditie, productie en receptie. Dat schriftelijke
vastleggingen van orale cultuur - hoe belangwekkend ook voor de
cultuurgeschiedenis en cultuurstudie zowel in antropologische als letterkundige zin
- de aard van die orale uitingen definitief veranderen, is dan ook evident. Een
voorstelling van zaken als zou er een langzame transformatie zijn van de oude orale
culturen naar een nieuwe schriftelijke literatuur, is niet correct. Een heel ander punt
is dat de orale cultuur wel degelijk van invloed is geweest, en nog is, op de
geschreven letterkunde.

3. De Surinaamse situatie
Schrift als politiek en religieus machtsmiddel: ook voor Suriname is het helder wat
dat betekent. Veel van de talen van de binnenlandse culturen zijn het eerst
gecodificeerd door missionarissen en zendelingen en vele orale teksten werden
door hen genoteerd. Dat gebeurde niet primair met een cultureel doel. Via het
vastleggen van vertrouwde teksten werden middelen gecreëerd om volkeren te
alfabetiseren. Die alfabetisering diende geen conservering van culturele waarden,
maar de creatie van de mogelijkheid tot het lezen van de westerse sacrale teksten:
de Bijbel, gebeden, gezangen en de catechismus. Dat daarmee de linguïstiek
gediend was en veel lexicaal en grammaticaal materiaal werd vastgelegd en
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Schipper 1989a: 79.
Agerkop 1989b: 135-136.
Aan de hand van de Swahili-roman Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka Ntulanalwo na
Bulihwali van Aniceti Kitereza heeft Emma Crebolder-Van der Velde 1987 laten zien dat er
wel sprake kan zijn van overgangsliteratuur die zich sociaal, formeel en structureel positioneert
tussen orale en geschreven literatuur. Zij zegt er echter bij dat het hier om ‘einem einmaligen
Beispiel’ gaat. Zie over deze problematiek ook de inleidingen tot Van Kempen & Bongers
1990 en Van Kempen & Bongers 1993.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

125
28

gecodificeerd, staat buiten kijf. Maar deze linguïstische, cultuurhistorische en
literaire activiteiten waren slechts middelen op de weg van de christianisering.
Dat het schrift ook werd ingezet als een politiek machtsmiddel, lijdt geen twijfel.
De binnenlandse bevolking, hoe gering ook in aantal afgezet tegen die van het
almaar groeiende urbane centrum Paramaribo, heeft in alle tijden de aandacht van
de politici opgeëist. In de koloniale tijd vormden marrons (en voor een kortere periode
29
inheemsen of ‘Indianen’ ) een factor van betekenis als het ging om veiligheid en
onveiligheid van de slavenkolonie. Met grote moeite werden pacificatieverdragen
gesloten die duidelijk uitdrukten hoeveel de koloniale bewindhebbers er voor over
hadden om de horzel in hun nek weg te krijgen. En ook tot ver in de 20ste eeuw is
beheersing van het immense binnenland met zijn grote voorraden aan natuurlijke
hulpbronnen, een voortdurende zorg voor het gezag in Paramaribo geweest. De in
1986 uitgebroken binnenlandse oorlog die Ronnie Brunswijk tegenover Desi Bouterse
plaatste, bracht de Republiek Suriname aan de rand van de afgrond.
Vóór de 20ste eeuw werd alfabetisering echter niet gezien als een middel om de
30
bevolking te controleren. De slavenbevolking was lezen en schrijven verboden en
dat zou tot ver in de 19de eeuw zo blijven. Deze situatie heeft er uiteindelijk toe
geleid dat veel van wat behoort tot de oude orale culturen is overgeleverd en zelfs
nog tot de dag van vandaag levend gebleven. Bovendien ontstond er een nieuwe
orale cultuur als uitdrukkingsmiddel in een slavenmaatschappij voor diegenen wier
stem onderdrukt werd. Aan het begin van de 21ste eeuw biedt Suriname het aanzien
van een intercultureel land waar (nog) allerlei stadia van communicatie naast elkaar
in bedrijf kunnen worden gezien, van het overbrengen van een boodschap met
drums, tot het in huis halen van berichten uit de hele wereld met enkele
toetsaanslagen op gesofisticeerde technologische apparatuur.
Vanuit vier werelddelen zijn orale tradities in Suriname bij elkaar gekomen. Een tijd
lang bestonden die relatief geïsoleerd naast elkaar. Maar zoals de wateren van de
Rio Negro en Rio Blanco kilometers lang naast elkaar stromen en zich dan geleidelijk
aan vermengen, zo bleken ook de literatuurstromen uiteindelijk steeds meer van
elkaar over te nemen. Dat proces is bijzonder complex verlopen. Alleen al over de
wijze waarop de orale tradities van de afro-Caraïbische mensen bijdroegen aan het
ontstaan van een eigen cultuurgoed zijn verschillende theorieën geopperd. Daar
komt bij dat de Europese volksliteratuur substantieel heeft bijgedragen aan deze
verhaal- en liedkunst. Met de komst van Brits-Indiërs kreeg vooral het
28
29
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In latere hoofdstukken van deel II, over de geschreven literatuur, wordt op bijbelvertalingen
teruggekomen.
‘Inheemsen’ heeft een vrij algemene betekenis (zoals ook Essed-Fruin 1992b opmerkt), maar
ik geef er toch de voorkeur aan omdat zo de op een historische fout berustende benaming
‘indianen’ wordt vermeden, omdat er in Suriname tegenwoordig nooit een andere groep mee
wordt aangeduid en misverstand dus onmogelijk is en omdat in steeds meer studies de term
‘inheemsen’ gangbaar is geworden. Een deel van de karaïben, arowakken enz. geeft zelf de
voorkeur aan de term inheemsen, terwijl anderen de benaming ‘indianen’ willen blijven
gebruiken omdat zij herkenbaar willen blijven als een volk dat door de geschiedenis heen te
lijden heeft gehad van de blanken. De term ‘indianen’ gebruik ik enkel wanneer er sprake is
van een koloniale context (in de 17de en 18de eeuw werd er overigens een onderscheid
gemaakt, bijvoorbeeld door Jacob Haafner, tussen ‘Ooster-Indianen’ - in de Oost - en
‘Wester-Indianen’).
De in 1984 gestarte alfabetisatiecampagne Alfa '84 richtte zich ook met nadruk op het
binnenland. In het perspectief van machtspolitiek is het veelzeggend dat er in die campagne
vanuit werd gegaan dat iedereen die niet het Nederlands beheerste als analfabeet moest
worden beschouwd. Even veelzeggend is het dat de campagne compleet mislukte, waarover:
Rensch 1985 en Koningsbloem 1994a: 32-34.
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weg het Zuid-Amerikaanse continent bereikt. De Javanen kenden zelf verjavaanste
versies van Indiase epen en transformeerden die na hun immigratie tot
javaans-Surinaams cultuurgoed. De immigranten uit Brits-Indië en Java waren
bovendien niet helemaal afhankelijk van de orale traditie, zij brachten ook hun
boeken mee, waarvan de inhoud, gekend door slechts een kleine maar veelal
invloedrijke groep van geestelijke voormannen, haar eigen weg zocht. Naarmate
de geletterdheid toenam in de 20ste eeuw, ging het gedrukte woord zijn eigen rol
spelen in de mondelinge overlevering. De vertelwereld kalfde af doordat bepaalde
traditionele stof verloren ging, maar kreeg ook nieuwe impulsen en werd daardoor
steeds pluriformer. Onnaspeurbaar zal uiteindelijk blijken waar de oerbron van
bepaalde verhaalstof zich bevindt. De Aukaner André Pakosie vertelde bijvoorbeeld
‘A toli foe a ogii m'ma’ [De vertelling van de slechte moeder], een sprookje over een
boze stiefmoeder die haar kinderen dreigt geen eten te zullen geven als ze haar
naam niet weten. Een krab verklapt aan de kinderen dat de moeder
‘Kojandibandakoiki’ heet, waarop de stiefmoeder in woede de staart van de krab
31
eraf slaat. Exact dezelfde vertelling heb ik in het Sarnami horen brengen in een
hindostaanse familie op Livorno, net buiten Paramaribo, en men zei erbij dat het
verhaal altijd door de in 1985 overleden grootmoeder werd verteld, die zelf een
dochter was van een Brits-Indische immigrante.
Er is dus veel dat de verschillende orale culturen van elkaar onderscheidt, maar
anderzijds zijn er ook opmerkelijke overeenkomsten te constateren. In de paragraaf
waarin de orale verhaalcultuur van de wayana ter sprake komt, zal op enkele
raakvlakken met de vertelcultuur van andere bevolkingsgroepen gewezen worden.
De stand van onderzoek naar de verschillende culturen loopt echter zo uiteen, dat
een uitgebreid, systematisch comparatief overzicht nog in een ver verschiet ligt.
Met de verschijning van Europese en Aziatische feeën, reuzen, kabouters,
menseneters, wijzen en sultans begon ook de functie van orale literatuur te
verschuiven. De Anansitori van de afro-Amerikaanse groepen, uitdrukkingsmiddel
van een overlevingsstrategie, zag naast zich moralistischer vertellingen verschijnen
waarin het er niet om gaat dat je door list, bedrog en grof geweld je buik rond krijgt,
maar dat het nobele voorbeeld wordt gevolgd, de menselijke ziel veredeld, de moraal
verhoogd.
De studie van de orale literatuur in Suriname zelf is altijd gebeurd op instigatie van
individuele onderzoekers. In de jaren '70 van de 20ste eeuw kreeg de studie van
orale cultuur een meer institutioneel karakter. Het Summer Institute of
Linguistics/Instituut voor Taalwetenschap begon met het vastleggen en uitgeven
van orale vertellingen, incidenteel ook spreekwoorden, in bijna alle talen van
Suriname. Deze uitgaven richtten zich op de alfabetisatie van de verschillende
bevolkingsgroepen en uiteindelijk op hun kerstening: vertalingen van het Oude en
Nieuwe Testament werden met kracht ter hand genomen. Gevolg van deze politiek
is geweest dat er zeer sterk redactioneel werd ingegrepen in het orale materiaal;
het gaat altijd om vlot leesbare verhalen waaruit elke hapering is verwijderd, maar
het valt ook op hoezeer structuur en stijl van alle etnische groepen op elkaar zijn
gaan lijken. De redactie vindt plaats op zo'n wijze, dat van sterk gekuiste versies
moet worden gesproken. De Amerikaanse antropoloog Richard Price gaat nog
verder en merkt over de uitgaven in bosnegertalen op: ‘It is our experience as ethno-
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Uitgegeven met Nederlandse vertaling in Asekende & Pakosie 1981: 13-26.
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graphers that there is little relationship between such tales (which are ultimately little
more than artifacts of their elicitation) and those that form such an integral part of
32
the Maroon moral and aesthetic universe.’ Het beste wat er van gezegd kan worden,
is dat ze in sommige talen de enige uitgaven van oraal materiaal zijn waarover
beschikt kan worden.
Aan het einde van de jaren '70 startte het project ‘Taal- en Taalgedrag als Functie
van de Multilinguale Surinaamse Samenleving’. Dit project, opgedeeld in
verschillende taalsecties, wist een aardige hoeveelheid materiaal bij elkaar te brengen
- in eerste instantie met het oog op linguïstische beschrijvingen -, maar vond eind
1982 een vroegtijdig einde toen na de decembermoorden de kraan van de
Nederlandse verdragsmiddelen werd dichtgedraaid. Het enige instituut dat daarna
nog belangwekkende uitgaven van en over orale cultuur realiseerde, was de Afdeling
Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur.

4. Werkwijze
33

Orale tradities is een vlag die verschillende ladingen dekt. De term kan zowel
betrekking hebben op kennisoverdracht in algemene zin zonder of met minimaal
gebruik van geschreven taal. Zij kan duiden op het mondeling overdragen van wat
er bekend is aan overgeleverde geschiedenis (‘oral history’). Tenslotte kan orale
tradities betrekking hebben op overdracht van cultuuruitingen die een verbaal-artistiek
aspect bezitten: mythen, sagen, verhalen, liederen, gebeden, gedichten, toneel,
34
spreekwoorden, raadsels. Het is voornamelijk in de laatste betekenis dat de term
orale tradities hier gebruikt zal worden. Overigens gebeurt dat in de volle wetenschap
dat deze tradities aan meer dan één meester tegelijkertijd dienstbaar zijn: Wim
Hoogbergen gebruikt een orale vertelling van Johan en Edwin Landveld als een
bron van historische informatie, wat niets afdoet aan het feit dat het ook om een
35
prachtig stuk orale literatuur gaat.
In het navolgende wordt nagegaan wat de verschillende bevolkingsgroepen van
Suriname gekend hebben aan teksten en daarmee samenhangende cultuuruitingen
die uit de orale traditie zijn overgeleverd. Voor de geïmmigreerde groepen: wat zij
uit hun landen van herkomst aan orale literatuur hebben meegebracht en hoe en
in hoeverre zich die literatuur op Surinaamse bodem heeft getransformeerd tot een
cultureel erfgoed met een karakteristiek Surinaamse aard. Verder, voorzover
mogelijk, welke ontwikkelingen zich in de loop der eeuwen in die orale tradities
hebben voorgedaan en wat de positie van de orale literatuur is tegen het einde van
de 20ste eeuw. Voor elke bevolkingsgroep zal worden aangegeven wat van dat
36
orale materiaal is geregistreerd en in publicaties is vastgelegd. Soms zal het nodig
zijn de grenzen van wat tot het domein der literatuurhistorie behoort te overschrijden
en ook aandacht te besteden aan antropologische of religieuze aspecten. Het zal
niettemin duidelijk zijn dat het complexe
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Price 1991: xii.
De navolgende drie betekenissen worden aangegeven door Agerkop 1989b: 135.
Ook Vansina onderscheidt tussen bronnen over het verleden en literaire traditie: Vansina
1971: 444.
Hoogbergen 1996: 83-85. Over de delicate verhouding orale versus schriftelijke bronnen zie
men o.m. Hoeree & Hoogbergen 1984, Hoogbergen & De Ruijter 1999 en Hoogbergen 2001.
Een beknopte bibliografische introductie op de orale Surinaamse literatuur geeft ‘Enkele
publicaties op het gebied van orale traditie’ (1989).
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functioneren van teksten in orale culturen hier maar lapidair aan de orde kan worden
gesteld.
Voortdurend zal de vraag terugkeren in hoeverre schriftelijke registraties van orale
teksten de mondelinge overlevering adequaat representeren. Waar en hoe de orale
tradities impulsen hebben gegeven aan de schriftelijke literatuur zal in latere
37
hoofdstukken nog op vele plaatsen worden besproken. Hier zal in de paragraaf
over de karaïbse orale literatuur Nardo Aluman ter sprake komen die het orale
erfgoed inzette voor nieuwe theaterproducties. De stelling zij alvast geponeerd dat
een beschrijving van de Surinaamse geschreven literatuur met voorbijgaan van de
38
orale literatuur nooit adequaat kan gebeuren.
Silvia W. de Groot stelt dat aan veldonderzoek naar orale tradities een degelijke
voorbereiding vooraf moet gaan en dat er eisen worden gesteld aan kennis van de
geschreven bronnen van het te onderzoeken gebied, de culturele antropologie, de
39
taal van de groep en de techniek van het verzamelen. Wim Hoogbergen gaat nog
verder en stelt dat de onderzoeker vertrouwd moet zijn met zijn informanten en de
tijd moet nemen om te antichambreren, dat de kennis op formele wijze moet worden
overgedragen (er moet bewust naar gevraagd worden, de informant moet niet ‘even
tussendoor’ iets opmerken) en dat de onderzoeker de sleutelwoorden moet kennen
40
om tot de juiste informatie te worden toegelaten. Alleen al om praktische redenen
zou het binnen het bestek van deze literatuurgeschiedschrijving onmogelijk zijn aan
dit pakket van eisen te voldoen. Nieuw diepgravend diachroon onderzoek naar al
de bevolkingsgroepen van Suriname is geen haalbare kaart. Vanzelfsprekend is
hier dus gebruik gemaakt van gepubliceerde onderzoeksresultaten van derden.
Voorzover het bestaande onderzoek lacunes vertoont, kan het niet anders dan dat
die lacunes zich ook in deze literatuurgeschiedenis weerspiegelen. Veel van het al
verrichte onderzoek is bovendien gebeurd vanuit een historische òf antropologische
invalshoek. Ik heb geprobeerd de resultaten van die soorten onderzoek aan te vullen
met tekstanalytische observaties. Bovendien heb ik eigen (synchroon) veldonderzoek
verricht en mededelingen verkregen van specialisten ter zake. Voor de kari'na,
wayana, ndyuka, saamaka, creolen, hindostanen en javanen heb ik de medewerking
gekregen van mensen die ik al langer dan tien jaar ken en die mij zeer loyaal
geholpen hebben. Niettemin is het mogelijk dat er door mijn wijze van vragen-stellen
bepaalde informatie niet optimaal naar boven is gekomen. In die gevallen waarin
de specialisten als tolk fungeerden, is het ook mogelijk dat er zekere aarzelingen
waren tegenover mij als Nederlander bij de geïnterviewde mensen. Dat ik dit laatste
overigens zelf nooit zo ervaren heb, dank ik goeddeels aan de inzet van mijn
tolken/specialisten.
Hoewel ik geprobeerd heb zo veel mogelijk uit te gaan van informatie verschaft
door mensen die zelf uit de verschillende bevolkingsgroepen afkomstig zijn, betekent
dit nog niet dat daarmee zoiets als een ‘objectieve’ beschrijving van de verschillende
culturen is ontstaan. Een coherente, alomvattende beschrijving bestaat niet; wat
bestaat is een geheel van kennisfeiten, visies en interpretaties die elkaar soms
tegenspreken. Het zal de ervaring van elke onderzoeker zijn dat er radicale
scheidslijnen lopen tussen de cultuurkenners die elkaar soms te vuur en te zwaard
37
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In deel III, periode 1957-75, zal ook aan de hand van het werk van Trefossa in een Close-up
expliciet worden ingegaan op de vraag in hoeverre de orale cultuur invloed heeft gehad op
de geschreven literatuur.
Ik ben hierop ingegaan in de theoretische verantwoording die deze literatuurgeschiedenis
begeleidt (zie aldaar § 2.4.2 onder f) en § 2.6.2).
De Groot 1980: 4. Zij wordt in haar aanbevelingen gevolgd door Scholtens 1987: 66-67.
Hoogbergen 1985: 430, 436.
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bestrijden. Die scheidslijnen kunnen evengoed binnen Suriname worden
waargenomen, als tussen mensen van Suriname en hen die naar Nederland
emigreerden, als tussen Surinaamse kenners en onderzoekers van niet-Surinaamse
origine. Soms rest mij weinig anders dan de tegengestelde opvattingen enkel te
signaleren.
Om het functioneren van orale literatuur te belichten, heb ik voor deze
literatuurgeschiedenis een synchrone beschrijving gemaakt van de situatie in een
inheemse gemeenschap en een gemeenschap van bosnegers. Onderzocht is wàt
er nog levend was aan orale literatuur in een karaïbs dorp (Galibi) en in een
saramakaans dorp (Yaw-Yaw). De uniciteit van elk der Surinaamse
bevolkingsgroepen in aanmerking genomen, kan met dat onderzoek in twee dorpen
moeilijk de pretentie van een representatieve steekproef worden hooggehouden.
Maar een aantal trekken die ook opgaan voor de andere inheemse, respectievelijk
bosnegerstammen komen er toch mee aan het licht. Overigens is ook voor de andere
bevolkingsgroepen het onderzoek voor deze literatuurgeschiedenis verder gegaan
dan alleen een onderzoek van bestaande studies, en heb ik zoveel als doenlijk
aanvullende informatie bijeengebracht.
Voor het veldonderzoek is de werkwijze als volgt geweest. In Galibi aan de
Marowijnerivier ben ik in 1991 een kleine week op bezoek geweest in het gezelschap
van de uit Galibi afkomstige Nardo Aluman. In hetzelfde jaar bezocht ik met hem
ook de verteller Leo Toenaé, woonachtig op de savanne achter het vliegveld in het
district Para. Begin 1996 ben ik naar Galibi teruggekeerd in het gezelschap van de
tolk Josine Aluman, de vrouw van Nardo, eveneens geboortig uit Galibi en actief in
het karaïbse culturele leven. Het dorp was vooraf van mijn komst verwittigd, contacten
met vertellers waren gelegd. In Christiaankondre (Galibi) waren de eerste en
voornaamste vertellers Catharina Monica Koloi en Victor Hariwanare. Yaw-Yaw en
ook het dorp Amakakonde aan de Boven-Suriname heb ik in 1993 een week bezocht
in het gezelschap van de saramakaanse schrijver Dorus Vrede. Ik had met hem
anderhalf jaar eerder al een ander saramakaans dorp bezocht, Nieuw-Lombé aan
de Beneden-Suriname, en daar een portret gemaakt van de verteller Antonius
41
Pansa. Yaw-Yaw bezocht ik begin 1996 opnieuw met Dorus Vrede; de vertellers
Mattheus Sustina en Rudolf Vonkel waren van onze komst op de hoogte gesteld.
Aan de hand van de door deze vertellers en tolken verstrekte informatie zijn er
overzichten van de verhaal- en liedgenres gemaakt bij de kari'na, resp. de saamaka.
Teruggekeerd in Paramaribo werden banden en aantekeningen uitgewerkt en ter
verificatie voorgelegd aan de beide tolken. Eind 1997 ben ik nogmaals teruggegaan
naar Galibi, om aanvullende informatie te verkrijgen van Ricardo Pané, dorpshoofd
van Christiaankondre, en oud-kapitein Maximilianus George Langaman. De informatie
van deze twee kari'na betrof vooral het algemene culturele en maatschappelijke
kader waarbinnen de karaïbse vertellers opereren. Met Menno Marrenga, woonachtig
in Amakakonde, had ik in Paramaribo verschillende gesprekken over de cultuur van
de saamaka. Op grond van de gecorrigeerde verslagen plus relevante gegevens
uit gepubliceerde studies is een eerste tekst voor de literatuurgeschiedenis
geconcipieerd. Die is voorgelegd aan verschillende vakspecialisten in Nederland,
allen mensen die jaren onder inheemsen en bosnegers gewerkt hebben. De tekst
die op grond van hun commentaar opnieuw werd geredigeerd, is tenslotte nogmaals
voorgelegd aan de tolken/specialisten in Suriname. Omdat van de zijde van José
en Nardo Aluman commentaar uitbleef, is de tekst voorgelegd aan een andere
Karaïb: Frans Malajuwara.
41
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Deze tijdrovende procedure is naar ik hoop de zorgvuldigheid van de beschrijvingen
ten goede gekomen. Zo moet een beeld ontstaan dat hoewel verre van compleet
of perfect, toch in ieder geval naar aangeboden informatie betrouwbaar is. Ik hoop
in ieder geval dat er uit naar voren komt waarom de vertellers, dansers en zangers
van vroeger en heden groot respect toekomt. Iets van dat respect wil ik hier ook
uitdrukken door waar mogelijk de namen te vermelden van die dragers van de orale
tradities die bijgedragen hebben aan de studies van derden.
De hier uiteengezette werkwijze kan overigens niet verhinderen dat - zoals ook
de Belgische historicus en antropoloog Jan Vansina, auteur van standaardwerken
over de orale traditie, schrijft - de werkelijkheid nooit volledig gekend kan worden
42
en feiten altijd multi-interpretabel blijven.
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De inheemsen
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1. Algemene inleiding
1.1 Volkeren
Op de Sipaliwini-savanne in Zuid-Suriname zijn grote hoeveelheden stenen
werktuigen, pijlpunten en aardewerk gevonden die wijzen op paleolithische jagers
43
die daar tussen de 9.000 en 10.000 jaar geleden woonden. Deze afstammelingen
van mensen die over de Beringstraat, vanuit de Stille Zuidzee en van Afrika naar
de Amerika's migreerden, moeten de eerste immigranten zijn geweest. De
petrogliefen die zij achterlieten in rotsen van de beide grensrivieren, Corantijn en
44
Marowijne, hebben belangrijke archeologische waarde. Veel later, omstreeks 5000
jaar geleden, gingen de inheemse stammen - met name de lokonon (arowakken) zich meer en meer toeleggen op de landbouw. Vanuit het centrale Amazonebekken
trokken Arowak-sprekende indianen naar de Guyana's, waar zij omstreeks 900 jaar
geleden strijd moesten leveren met de als agressief bekend staande kari'na of
karaïben die vanuit de Amazone langs de Atlantische Oceaan dieper het land
45
introkken. Vanuit het zuiden over de waterscheiding van het stroomgebied van de
Amazone bewogen zich andere inheemsen naar het noorden.
Oude reisverslagen noemen tal van namen en de gebroeders Penard namen in
1907 een lijst op van maar liefst 81 stammen, denkbeeldige zowel als werkelijke,
46
die verondersteld werden het gebied tussen Demerara en Cayenne te bewonen.
Als hier een zestal stammen onderscheiden wordt, is dat ongetwijfeld een sterke
schematisering van de werkelijkheid. Het volk dat nu bekend staat als de trio is
waarschijnlijk ontstaan uit een samengaan van verschillende andere subgroepen
of stammen; nog vrij recent (1970 en 1971) hebben de nomadische akuriyo zich bij
hen gevoegd. De wayana kwamen tegen het midden van de 19de eeuw over het
zuidelijk grensgebergte naar Suriname. De warau tenslotte, waarvan de grootste
concentratie aan de Orinoco-delta in Venezuela voorkomt, leefden waarschijnlijk al
vóór de arowakken en kari'na in het Corantijngebied. De verwantschap van de
verschillende volkeren kan ook afgeleid worden uit een karaïbse legende waarin
de hereniging van alle volkeren tot één natie wordt verhaald, de epakadono (wat
betekent: weer thuis, uit het ongewisse getreden of aangekomen). Dat er een volk
geweest moet zijn met de naam ‘Surinen’ waarvan de naam ‘Suriname’ zou zijn
afgeleid, moet naar het rijk der fabelen verwezen worden. Frans Malajuwara deelde
mij mee dat hoogstwaarschijnlijk de eerste karaïben met wie de kolonisten in
aanraking kwamen zo genoemd werden; het zou gaan om een clan van hogere
geestelijke en militaire leiders met
43
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Daarover uitgebreid Tacoma 1963, Versteeg 1980 en Tacoma e.a. 1991. De pre-Columbiaanse
tijd wordt geschetst in Penard & Penard 1907, I: 1-17, Versteeg & Bubberman 1992 en beknopt
in Wekker e.a. 1992: 1-3.
Standaardwerken over deze petrogliefen zijn Dubelaar 1984, 1986a en 1986b.
Hierover Van Coll 1903: 615-621 en Whitehead 1988.
Penard & Penard 1907, I: 59-64. Franssen Herderschee 1905a & 1905b en Schmidt 1942
beschrijven verschillende niet meer bekende stammen. Findlay 1974: 50 noemt er 13 en
beschrijft de katoewena-indianen (pp. 264-274), van wie hij ook een legende opneemt (pp.
270-271). Zij zijn verwant aan de waiwai die soms in Suriname verblijven (Fock 1963). De
upului zouden weer zijn opgegaan in de wayana, aldus Boven 1995: 32. Heinrich Heyde, die
veel onder de inheemsen verbleef, zet grote vraagtekens bij de relazen over al die stammen:
‘Deze verhalen werden met een heel ernstig gezicht verteld en bevestigd door de vertellers,
vooral als men over deze zaken vragen stelt. Bij vertrek van de vraag-steller wordt over zijn
geloofwaardigheid gelachen.’ (Heyde 1992b: 19)
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47

een blankere huid dan andere kari'na.
Uit alle antropologisch onderzoek naar inheemse volkeren, blijkt dat een zorgvuldig
48
omgaan met de natuur een belangrijke pijler van het samenleven is. Karaïben,
arowakken en trio leven deels van de landbouw (de shifting cultivation: platbranden
van kostgrondjes, planten en oogsten en de grond gedurende jaren zich weer laten
herstellen). Verder zijn de jacht en de visserij voor hen van groot belang. De warau
bedrijven geen landbouw, evenmin als de kleine stam van de akuriyo. Een flink
aantal inheemsen heeft zich in de tweede helft van de 20ste eeuw rond Paramaribo
samengetrokken, waar zij veelal werkzaam zijn in de dienstverlenende sector, met
49
name in overheidsfuncties. Karaïben, trio, akuriyo en wayana spreken Karaïbse
talen, maar het Wayana wijkt sterk af van de talen van de andere stammen. Het
Arowaks en het Warau behoren tot andere taalfamilies. De Nederlandse antropoloog
Peter Kloos, die lange tijd werkzaam was onder verschillende volken, merkt overigens
op dat de verschillen tussen de verschillende stammen qua leefwijze niet heel groot
zijn, afgezien van het feit dat de benedenlandse inheemsen (karaïben, arowakken
en warau) veel sterker dan de bovenlandse (trio, akuriyo, wayana) zijn opgenomen
50
in de Surinaamse samenleving als geheel. Van veel betekenis zijn de nationale
Surinaamse grenzen voor de inheemsen niet: wayana bewegen zich met groot
gemak in de driehoek Guyane-Brazilië-Suriname, de karaïben aan de Marowijne
51
onderhouden dagelijkse betrekkingen met hun stamgenoten aan de overzijde enz.
Nog in de 20ste eeuw kwamen in Suriname mensen voor die leefden volgens de
neolithische cultuur. Pater Willem Ahlbrinck maakte in 1938-39 een reis naar de
zuidoosthoek van Suriname op zoek naar de verwanten van een vrouw die hem
52
vergezelde en die misschien wel de laatste der wajarikoele geweest is. De reis
bleek tevergeefs te zijn, maar wel ontmoette hij enkele akuriyo die hij wama noemde.
Latere expedities troffen deze nomaden niet meer aan. In 1968 vonden wayana
enkele akuriyo in het bos bij de Lawarivier; expedities in dat jaar en in 1975 door
Amerikaanse zendelingen leidden ertoe dat leden van deze akuriyo-stam werden
53
overgebracht naar het trio-dorp Përëru Tëpu [Kikkersteen] aan de Tapanahoni.
Voordat Europese kolonisten voet aan wal zetten, moet het aantal inheemsen
aanzienlijk zijn geweest. Major J. Scott noemt in 1665 getallen van 17.800 karaïbse
54
gezinnen, 8000 arowakse en 1400 van de stam der ‘Patricoates’. K. Martin zegt
in zijn Westindische Skizzen dat er in 1792 nog 8000 indianen aan de Corantijn
woonden, maar dat dat aantal in 1792 was teruggelopen tot eentiende: 800, te weten
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Alle bronnen hierover zijn nageplozen door Wekker 1977. Bibliografisch zijn voor de inheemsen
van algemeen belang: Nagelkerke 1977 en Indianen 1992.
Over de precaire verhouding tussen individualiteit en gemeenschap schrijft Rivière 1984.
Over de urbane bevolking schrijft Mathilde Molendijk in ‘Paramuru-po’ in Wekker e.a. 1992:
50-68.
Kloos 1975: 17.
In 1990 was het aantal inheemsen in Frans-Guyana van volkeren die ook in Suriname
voorkomen: karaïben 2000, arowakken 310, wayana 300. Gegevens van Pierre en Françoise
Grenand, gecit. bij Hurault 1992: 64.
Verslag van de reis in Ahlbrinck 1956. Eerder en beknopter in De Goeje 1943b. Deze reis
wordt ook verhaald in zes hoofdstukken van De laatsten der Wajarikoele's in Suriname (1946)
van Hans van Amstel (pseudoniem van pater Hans Helmer), dat verder een fictioneel
romanverhaal is. Bespreking door Menkman-Walters 1948.
Verslagen van deze expedities geven De Boer 1970, Geijskes 1970 (met bibliografie), Findlay
1971 & 1975. Akuriyo zijn altijd alleen in kleine groepjes aangetroffen, nooit in stamverband,
aldus Kloos 1977a: 13.
Aangehaald bij Wekker e.a. 1992: 3.
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300 warau, 350 arowakken en 150 karaïben. Elk officieel cijfer over de aantallen
inheemsen in Suriname ontbreekt tot 1921, een gegeven dat
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Martin 1887: 92.
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strookt met de herhaaldelijk teruggekeerde opmerking van koloniale gezagsdragers
dat de indianen niet tot de werkelijke inwoners van het land gerekend konden worden.
56
Ze werden, zoals Just Wekker het stelde, beschouwd als quantité négligeable. In
1980 waren er nog 2051 in stamverband levende arowakken, 2390 karaïben, 397
wayana, 822 trio, 60 akuriyo, 173 inheemsen van andere stammen en 460 van
57
onbekende herkomst. Elf jaar later werd het totaal aantal inheemsen op 12.480
geschat waarvan er zeven- tot achtduizend in stamverband leven. Dit wijst op een
58
sterke groei van de inheemse bevolking.
Vermengingen van inheemsen met Afrikanen en hun nakomelingen hebben er
al in de 18de eeuw en mogelijk zelfs nog vroeger plaatsgevonden, zodat het woord
karboegers voor deze gemengdbloedigen al in 1770 bij Hartsinck kan worden
59
aangetroffen. Al bijna een eeuw geleden stelde C.H. de Goeje vast - voor de
60
benedenlanden - dat ‘vermenging met Negerbloed geen zeldzaamheid meer’ is.
Bij een onderzoek een halve eeuw later, uitgevoerd in het dorp Kopi aan de
Kasewinikakreek, bleek dat van de 20 respondenten er 18 geen volbloed indianen
waren, wat niet wegnam dat 16 van de 20 ondervraagden aangaven zich ‘indiaan’
61
te voelen.
In de loop der jaren deden de inheemsen verschillende pogingen om via
organisaties landelijk een stem te verwerven. In 1949 werd een Indianen Bond
opgericht, onder meer om door middel van het verschaffen van lectuur over de
inheemsen te werken aan de opbouw van het sociale en culturele leven. Later
62
werden verschillende andere organisaties in het leven geroepen. In de laatste
dagen van 1976 organiseerden de inheemsen een indrukwekkende protestmars
63
van Albina naar Paramaribo om aandacht te vragen voor hun rechten op de grond.
En voor even wisten zij zich in 1989-1992 aan het proces van marginalisering letterlijk - met geweld te ontrukken, toen een aantal inheemsen van verschillende
origine zich presenteerden als ‘Tucajana Amazonas’. De groep, niet zonder de
machtsaspiraties van bepaalde individuen tot stand gekomen, bezette met wapens
van het nationale leger een flink stuk van West- en Midden-Suriname. De Tucajanas
voorzagen zich van ‘politieke structuren’, gaven scherpe manifesten uit, maar
64
verdwenen na korte tijd geruisloos. Later zijn ze in verband gebracht met
65
drugshandel.
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Wekker 1992: 99; Wekker e.a. 1992: 19.
Cijfer van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Gecit. in Suriname Planatlas 1988:
tegenover kaart C 4 waarop de navolgende verspreidingsgegevens zijn gebaseerd. Het cijfer
voor de akuriyo komt daar niet voor, maar is ontleend aan Kloos 1977a: 7 en is in mindering
gebracht op het aantal van 233 inheemsen van andere stammen dat de Planatlas vermeldt.
Cijfer van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Gecit. bij Van Putten 1992: 16.
Hartsinck 1770: 811 vermeldt: Caboeger. (Verwijzing bij Van Donselaar 1989: 190-191.) Ook
de benaming moerato of blaka ingi (lett.: zwarte indiaan) wordt frequent gehanteerd.
De Goeje 1906: 33.
Onderzoek uitgevoerd door A. Sabajo (z.j.), aangehaald bij Molendijk 1992: 131. Van de
inheemsen in Paramaribo bleek 59% zowel puur-inheemse ouders als grootouders te hebben.
Bericht in GAB 65/10-5-1949 en DS 6543/10-5-1949. Over de naoorlogse inheemse
organisaties: Vernooij 1989: 34-38 en Blanca-Ramnandanlal & Ferrier 1992; in beide publicaties
(p. 35, resp. 20) wordt overigens 1948 als oprichtingsjaar van de bond vermeld.
Kagie 1980: 81-82 (met foto).
Vgl. ‘Manifest van de Tucayana Amazones’ in Lampe e.a. 1991: 129-133. Over Tucajana's:
Van Putten 1992: 23, Blanca-Ramnandanlal & Ferrier 1992: 23-24, Scholtens 1992: 88-90,
Vernooij 1992: 31-34 en WS 9-5-1991. ‘Tukayana’ is volgens Penard 1928: 628, 631-632 de
koningsgieren-grootvader, De Goeje 1948: 37 noemt hem: hemelse geleider.
Zie hierover Haenen 1999: 61 en Van den Heuvel 1999: 67.
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1.2 Beeldvorming
De geschiedenis van de inheemsen in de koloniale tijd is al vaak beschreven: hun
grond werd bezet, ze werden het slachtoffer van dubieuze handelspraktijken zo ze
al niet zelf als handelswaar gezien werden, en ze bezweken onder het slavenregime
en aan onbekende ziektes die waren meegebracht door de paranakïrï, alle
66
vreemdelingen uit het noorden: bosnegers evengoed als blanken. Toen zij in 1678
in opstand kwamen en de plantages aanvielen, werd de prijs die de kolonisten voor
hun grond en waar moesten betalen zo hoog, dat uiteindelijk in 1686 een
pacificatieverdrag gesloten werd. Als jagers op weggelopen negerslaven werden
zij bondgenoten van het koloniale gezag, maar toen tussen 1760 en 1767 ook met
de marrons verdragen gesloten werden, begon het proces van marginalisering van
de inheemsen dat nog tot in de 20ste eeuw zou doorlopen. De oude inheemse
paradijsmythen over een gulden land aan de Mazwano verkregen een andere
interpretatie: ‘De post-Columbiaanse paradijs-mythen der Surinaamse Indianen
67
symboliseren het verbreken van het culturele contact met de Europese kolonisten.’
Deze verklaring is een karakteristiek voorbeeld van de annexatie van het inheemse
gedachtegoed door lieden van buiten. In de kari'na overlevering verwijzen de
paradijsmythen naar het gebied van herkomst: Noord-Oost-Brazilië met Marajoa
als centrum; de Mazwano is de Amazone. De interpretaties van blanke beschouwers
van de inheemse cultuur zijn een aaneenschakeling geweest van beschrijvingen
van een schijnwerkelijkheid of een slecht begrepen werkelijkheid, en bijna altijd zijn
die beschrijvingen gedomineerd geweest door de eigen moraal.
In de vroegste periode van het kolonialisme werden de indianen gezien als levend
in de paradijselijke natuurstaat van de Gouden Tijd: Columbus beschreef ze
aanvankelijk in zeer positieve termen. Toen in de 16de eeuw onder Spaanse
intellectuelen een debat ontstond over natuur en status van de indianen, werd
teruggegrepen op de ideeën die Aristoteles in zijn Politica had ontvouwd: een ieder
die buiten de stad-staat woont is geen burger maar barbaar en kan dus in natuurlijke
slavernij gebracht worden. Hiertegen rees verzet: Bartolomé de las Casas in zijn
Apologética Historia en zijn Brevissima relación de la destrucción de las Indias
occidentales (1552) en Francisco de Vitoria in De Indis (1557) werden de stemgevers
van de opvatting dat de indianen redelijke schepsels waren. Invloedrijker echter
zouden de Essais (1580) van Montaigne zijn waarin, vanuit de sceptische erkenning
van de menselijke onwetendheid, ook de betekenis van ‘barbaar’ op de helling ging.
Thomas Hobbes kon met zijn Leviathan (1651) daarin niet meegaan: de natuurlijke
inwoners van Amerika leven zonder staatsorde en herinneren de Europeanen aan
de potentiële anarchie van hun eigen natuur. Jean-Jacques Rousseau ontwikkelde
in zijn Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755)
de idee van een vreedzame natuurstaat die ver afstond van het Europa van zijn tijd
dat door hebzucht en tweedracht geteisterd werd. De Amerikaanse inheemsen zijn
die natuurstaat weliswaar al voorbij, aldus Rousseau, maar horen nog tot de ‘jeugd
van de wereld’. In de tweede helft van de 18de eeuw zou het concept van de ‘goede
wilde’ en ook de ‘nobele wilde’ zijn hoogste vlucht krijgen: de indiaan werd een
ideaaltype, maar dat concept
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Over de inheemse contacten met de koloniale maatschappij: Wekker 1992 en Wekker e.a.
1992: 6-19.
Stelling 16 bij Van der Linde 1956. De hierna kort aangegeven hoofdlijn van denken over de
indianen is uitgewerkt door Ton Lemaire 1986.
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moest toch vooral dienen als argument in een debat om de eigen samenleving te
68
kritiseren.
Deze ideeënstrijd werd vooral gevoerd met de Franse, Engelse en Spaanse
kolonies als inzet, maar zij klonk ook door in de wijze waarop de inheemsen van
Suriname werden beschreven. In alle zeventiende en achttiende-eeuwse
reisverslagen en volkenkundige schetsen van Suriname komen min of meer
uitvoerige beschrijvingen van de indianen voor. Die getuigen wel van veel onbegrip,
69
maar niet altijd van onwelwillendheid. De anonieme Korte en wonderlijcke
Beschryvinge, Van de seltsame Wanschepsels van Menschen, die ghevonden
worden in het Coninckrijck Guianae, aan het Meyr Parime (rond 1660), Warrens
Een onpartydige beschrijvinge van Surinam (1669) en Pistorius' Korte en zakelyke
beschryvinge van de colonie van Zuriname (1763) geven in hun wijze van schetsen
van de indiaanse samenleving duidelijk een representatie van de primitivistische
70
Gouden Tijd-mythe. Ottho Keye met zijn Het waere onderscheyt tusschen koude
en warme landen (1659), de anonieme auteur van de Pertinente beschrijvinge van
Guiana (1676) en ook Jan Jacob Hartsinck met zijn Beschryving van Guiana (1770)
scharen zich aan de kant van hen die de indianen als ‘goede wilden’ zien, en langs
contrastieve weg willen aantonen hoe ver het zedelijk verval van de Europese
71
beschaving is voortgetreden.
In hun gebondenheid aan eigen culturele en ideologische premissen en hun
preoccupatie met het eigen land van herkomst, zijn weinig beschrijvers in staat
geweest tot het wezen van de inheemse culturen door te dringen. Omdat de
inheemsen van de vroegste tijden af object van missie en zending zijn geweest,
hebben ook predikanten en paters hun deel van het overgeleverde documentaire
72
materiaal voor hun rekening genomen. Zo beklaagt de predikant-planter Johannes
Basseliers, die van 1667 tot 1689 in Suriname verbleef, zich in een brief dat de taal
van de indianen in de grond niet verstaan of geleerd worden kan, maar hij stelt
niettemin vast:
Ik bevinde in haar een kennisse van God, maar sodanig dat se hem
verbeelden een aanzienlijken Indiaan, die veel potten met drank heeft,
73
daarse na de dood mee sullen joelen, diese Tamoeche noemen.
Deze beschrijving zit overigens op de keper beschouwd niet zo heel ver af van een
deel van de inheemse kosmologie.
J.D. Herlein heeft in 1718 een uitgebreide beschrijving van de Surinaamse indianen
74
gegeven. Hij onderscheidt verschillende stammen (Karaïbanen, Zarakusis, Carios,
de Secotiaansche Wijven), beschrijft hun uiterlijk, middelen van bestaan,
pottenbakkerskunst, gewoonten en behuizing. Uitvoerig staat hij stil bij hun
68
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Over de nobele wilde: Fairchild 1961.
Beschrijvingen van inheemsen bij al deze auteurs zijn geïnventariseerd en geanalyseerd in
de doctoraalscriptie van Myrna Brouwer (1998) die te raadplegen is bij het
Documentatiecentrum Nederlandse Letterkunde van de UvA. De in deze alinea aangehaalde
bronnen heeft zij opgespoord (pp. 60-63), waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben.
Korte en wonderlijcke Beschryvinge... (ca. 1660); Warren 1669: 18; Pistorius 1763: 20.
Keye 1659: 81-82; Pertinente beschrijvinge 1676: 42; Hartsinck 1770: 3.
Dwarswaard 1992 beschrijft in hoofdtrekken de Nederlandse zending onder de inheemsen;
uitvoerig over Suriname is Vernooij 1989. Over achttiende-eeuwse zendingspogingen deed
Quandt 1807/1968 verslag.
Gecit. bij Van der Linde 1966: 201. De hele brief daar op pp. 198-202. Een predikant
die het opnam voor de indianen was J.W. Kals, die in deel II, over de geschreven
literatuur, ter sprake komt.
Herlein 1718: 124-140.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

godendiensten en hij betoont zich een scherp observator. Hij spreekt wel over
bijgelovigheid en ook over duivelverering, maar maakt tegelijkertijd notities over de
rituelen, de sjamanen (‘Tovenaars’) en de kosmologie. Veel daarvan lijkt correct, al
blijft hij aan de buitenkant en weet hij de elementen niet tot een synthese
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te brengen.
Ongeveer een eeuw later geeft zekere Johannes Sneebeling een uitvoerige
beschrijving van een indianengemeenschap, vermoedelijk een karaïbs dorp: Van
75
de Indianen. Sneebeling geeft een precieze weergave van allerlei kenmerken en
gebruiken, onder meer van huwelijks- en begrafenisrituelen en het dansen. Men
moet hen ‘met rust en vreede laten wonen, zij zijn immers de wettige bezitters van
het land’, meent hij. Maar als het om de eredienst van de indianen gaat, spreekt
ook Sneebeling over afgoderij. Paul Hennig spreekt in zijn Eine wahre Geschichte
76
(1793) zelfs van ‘thierische Bedürfnisse’ , maar het gaat te ver daaruit de conclusie
te trekken dat de totale beeldvorming negatief was: John Gabriel Stedman in zijn
Narrative of a five years expedition against the revolted negroes of Surinam (1796),
Christlieb Quandt in zijn Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern (1807),
Pierre Jacques Benoit in zijn Voyage à Surinam (1839) en anderen lieten zich
genuanceerd over de inheemsen uit. De predikant W. Boekhoudt die hen in de
eerste helft van de 19de eeuw zag, schrijft: ‘Zij vreezen den Europeeër niet, ontzien
hem evenmin. Zij achten zich zelven niet minder dan hem voor blank en vrij, en
77
stellen zich hierom gaarne met hem op ééne lijn.’ Dat klinkt al heel wat realistischer
dan de bewering van de Leidse jongeman Jean Henri Schultz eerder in de eeuw
78
die meende dat sommige indianenvrouwen ‘het hielden met’kaaimannen.
De culturele verscheidenheid van de indiaanse bevolking van Suriname werd in
het laatste decennium van de 19de en de eerste decennia van de 20ste eeuw met
grote toewijding bestudeerd en in beeld gebracht door de gebroeders Frederik Paul
en Arthur Philip Penard, door Herman van Cappelle, Cornelius de Goeje en Herman
ten Kate en door de paters Cornelius van Coll, Willem Ahlbrinck en Jacques Mols.
Hun ijver resulteerde onder meer in boeken als het driedelige De Menschetende
Aanbidders der Zonneslang (1907-1908) van de Penards, Mythen en sagen uit
West-Indië (1926) van Van Cappelle, en een lange reeks artikelen van Ahlbrinck in
De Surinamer : ‘De Karaïb en zijn taal’, die uiteindelijk zou uitmonden in de
79
Encyclopaedie der Karaïben (1931).
Niettemin: ook in het geval een bron de cultuur van de inheemsen ogenschijnlijk
met aandacht en ernst beschrijft, blijft een kritische (her)lezing ervan noodzakelijk.
Zo bezocht de redemptorist C. van Coll een arowaks dorp op 12 oktober 1892 bij
het eeuwfeest van de ‘ontdekking’ van de Amerika's door Columbus. Hij noteerde:
‘De Indianen, meest allen bekeerlingen, hadden Gode recht hartelijk voor die
80
ontdekking dank gebracht.’ Een eeuw later, in 1992, zouden de inheemsen niet
meer spreken van een ‘eeuwfeest’ maar van een ‘herdenking’. Dat een verslag van
een missionaris ideologisch katholiek gekleurd is, wekt geen verwondering. Maar
nog eerder dan de vraag in hoeverre de inheemsen in de 20ste eeuw een
75
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Het manuscript bevindt zich in deel 17 van de in het Surinaams Museum berustende
handschriften van Mr. A.F. Lammens, en werd uitgegeven en becommentarieerd door Kloos
1973. Het dateert uit het laatste kwart van de 18de of het eerste kwart van de 19de eeuw.
Het citaat dat volgt komt uit Kloos 1973: [24].
Aangehaald bij Benjamins 1924/25: 592.
Boekhoudt 1874: 131-132.
Zijn onuitgegeven Iournaal van Leyden naar Surinamen (UB Leiden, sign. BPL 2444) wordt
geciteerd door Paasman 2000: 16-17.
Eerste aflevering van de artikelenreeks in DS 60/28-7-1921, de laatste (nr. 17) in DS
27/5-4-1923. Over Ahlbrinck: zie Profiel Willem Ahlbrinck in deel II, § 8.1.2, periode 1923-1957.
Jacobus Mols CssR (geb. 11-6-1882, in Suriname gekomen 8-3-1909, alwaar hij stierf op
26-5-1955) richtte zich eveneens in De Surinamer (1914-1915) in een reeks artikelen tegen
de observaties van H. ten Kate over benedenlandse indianen.
Geciteerd door de gebroeders Penard in DS 31/16-4-1908.
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proces van historische bewustwording ondergingen, moet de vraag gesteld worden
of, en in hoeverre Van Colls aantekening inderdaad iets wezenlijks zegt over de
inheemse mens. Verschillende legenden verhalen van de gespannen voet waarop
priesters en inheemsen verkeerden, wat niet wegneemt dat de meeste inheemsen
katholiek gedoopt zijn.
Waar inheemsen aan Europese beïnvloeding blootstaan heeft drankmisbruik ze
doen ontaarden, zo werd in 1935 de bezoekers van een tentoonstelling in het
Amsterdamse volkenkundig museum van het Koloniaal Instituut voorgehouden: ‘De
zwijgzame hooghartigheid, welke een grondtrek vormt in het karakter van het
Indiaansche volk, dat zich trots alles nog steeds als de werkelijke heeren des lands
beschouwt, is daardoor bij de benedenlandsche Indianen verworden tot een groote
81
onverschilligheid en doffe lusteloosheid.’ In de 20ste eeuw zou het leven van de
inheemsen vaak in weinig positieve termen worden becommentarieerd. In 1975
zetten de karaïb Nardo Aluman en de karboeger André Cirino alle vooroordelen op
een rijtje: indianen zouden onbezorgd zijn, lui, stil, kinderlijk, wild en redeloos. Deze
beeldvorming diende maar één doel: de inheemsen in de marginaliteit te drukken
82
en ze daar te houden.
Over de orale cultuur van de inheemsen is in de loop van drie eeuwen land- en
volkbeschrijvingen zeer weinig meegedeeld. Herlein merkt in 1718 op dat de indianen
‘zeer langwijlig in hare redenvoeringe’ zijn:
Ik heb eens, zo als wy elk in een Amaks of hang-bedde lagen, een Meisje
horen zingen, gestadig de zelve woorden horende zonder eenige
veranderinge van iets; vraagde ik aan de Tolk wat dit gezang, 't geen zo
menigmaal herhaald wierd, dog behelsde? Niet anders, gaf hy my te
antwoord, als klein Vadertje, klein Vadertje, mijn Oogjes, mijn Oogjes,
als ik gestorven ben. Dit had wel een geheel uur geduurt, wanneer de
Moeder haar toe grauwde, datje Vader hier was hy zoude uw bestraffen;
want de man zoude met de naam van klein vadertje benadeelt zijn in eere
83
en Dapperheid.
Voorts noemt hij de Thenever, liederen die in het begin heel treurig maar tegen het
einde uitermate lieflijk klinken, en hij beschrijft het dagenlange dansen van de
84
indianen. Dit ‘ooggetuigeverslag’ komt overigens in een wat ander daglicht te staan,
wanneer wordt beseft dat Herlein het integraal heeft overgenomen uit de
85
Amerikaansche voyagien van Adriaan van Berkel (1695). Vergelijkbare observaties
komen overigens ook bij latere reizigers voor, maar voor meer gedegen onderzoek
en beschrijvingen bleef het nog twee eeuwen wachten.

Profiel: F.P. Penard & A.P. Penard
Leven en werk. De eerste diepgaande studie van de Surinaamse inheemsen met
veel aandacht voor de orale cultuur werd verricht door de broers Frederik Paul
Penard (1876-1909) en Arthur Philip Penard (1880-1932). Zij behoorden tot een
81
82
83
84
85

Goslings 1935: 19. Dezelfde combinatie maakte ook b.v. Van Sijpesteijn 1854: 161 al.
Aluman & Cirino 1975: 3-4.
Herlein 1718: 131-132.
Herlein 1718: 138-140.
Van Berkel 1695: 18. Van Donselaar 1993: 91 wees op de overeenkomst.
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joodse familie, rijk geworden door de handel in onder meer hout. Hun vader
onderhield veel contacten met de binnenlandbewoners en de broers trokken al op
jonge leeftijd mee het bosland in. Na hun schoolopleiding in Paramaribo, vertrokken
ze voor studie naar Amerika. Vanaf hun terugkeer legden ze zich toe op het
verzamelen van ornitologisch en etnografisch materiaal. Op hun erf aan de Waterkant
beheerden ze een
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groot magazijn waar het materiaal werd opgeslagen dat werd aangedragen door
binnenlandbewoners die bij hen verbleven wanneer ze naar de stad kwamen. De
beide broers kregen lepra en raakten verlamd en blind, maar zo lang zij konden,
werkten zij door aan hun tweedelige De vogels van Guyana (1908-1910) en hun
grote studie over de indianen De Menschetende Aanbidders der Zonneslang
86
(1907-1908), in drie delen verschenen bij H.B. Heyde te Paramaribo. A.P. Penard
droeg een reeks artikelen bij aan het weekblad De Periskoop.
De Menschetende Aanbidders der Zonneslang is curieus om zijn combinatie van
verschillende disciplines: psychologische, historische, antropologische, linguïstische,
letterkundige, theologische en theosofische aspecten gaan een eenvoudige
verbinding aan. Zij bevat een massa feiten, getuigt van serieuze aandacht voor de
inheemsen en heeft grote sturende betekenis gehad voor latere studies.
De Penards werkten in een tijd dat het ernstig nemen van de indianen voor velen
nog niet vanzelfsprekend was. In een debat met de al genoemde redemptorist C.
van Coll stelden de Penards: ‘De dogma's over de Indianen zijn opgeworpen door
geleerden, en indien zij nu bezig zijn ze weg te schuiven dan tasten zij daarmede
87
aan hun eigen hersenschimmen, kinderen hunner eigen verbeelding.’ Het debat
over de ‘redelijkheid’ en de ‘beschaving’ van de inheemsen, was met het werk van
de Penards overigens allerminst beëindigd. In 1949, dus lang na hun overlijden,
zou frater Fulgentius Abbenhuis in een breedvoerige beschouwing ter gelegenheid
van de zeventigste verjaardag van antropoloog C.H. de Goeje opmerken:
Penard, de gebroeders Penard, op wie De Goeje voortdurend steunt,
hebben mij altijd als blinden toegeschenen, die trachten te schuifelen
over de grenzen van de verheven christelijke waarheden; onderwijl niet
ziende dat zij die grenzen verdoezelen. Nooit heb ik kunnen begrijpen
hoe Penard, en met hem De Goeje, zoveel waarde hebben kunnen
hechten aan eigendunkelijk verklaarde bedenksels van piaimannen, die
zelf getuigden dat men licht van hoofd en bezwijmd, bewusteloos moet
worden om dit alles te begrijpen!! Terwijl toch de gebroeders Penard en
De Goeje getuigen waren van het feit der christianisering van de indianen.
Hebben dan al die bewuste, niet flauw gevallen, nuchtere mensen zoveel
minder gezond verstand bij hun overgang tot het christendom getoond,
dan die enkele verstarde piaiman, die bleef pronken met zijn
88
dwangvoorstellingen en obsessies?
Blind waren de broers in letterlijke zin, maar hoe dan ook: zij hebben een eerste
aanzet gegeven tot de beschouwing van orale tradities, kosmologie en dagelijks
leven bij de inheemsen als één onlosmakelijk en coherent Inzicht in het functioneren
86
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Over dit werk: Doelwijt 1991. Uitvoerig over deel I is ‘Een merkwaardig boek’ van C. van Coll
in DS 73/8-9-1907; reactie van de Penards in DS 75/15-9-1907 en weer van Van Coll in DS
77/22-9-1907. Bespreking van het 2de en 3de deel in DS 75/ 13-9-1908. Met ingang van
december 1908 verscheen ook een reeks ‘Indiaansche Legenden’ in De Surinamer. Over
Frederik Paul: ‘Frederik Paul Penard †’ in DS 73/9-9-1909. Over Arthur Philip: ‘A.Ph. Penard
†’ in S 75/16-9-1932. Een opzet voor een mogelijk groter biologisch werk beschrijft Van
Donselaar 1990. In Lichtveld & Voorhoeve 1958: 56-64/1980: 62-70 zijn enkele van de door
de Penards opgetekende paradijsmythen overgenomen, in Doelwijt 1972: 11-24 drie van hun
mythen. Doelwijts inleiding ervoor ook in DWT 4771/7-4-1973.
In een debat over rotsinscripties. Zie DS 26/29-3-1908, DS 27/2-4-1908, DS 28/5-4-1908,
DS 30/12-4-1908, DS 31/16-4-1908. Citaat uit de laatste bijdrage, ondertekend door:
Schr[ijvers] v[an] d[e] M[enschetende Zon]aanb[idders der Zonneslang].
Fr. M.F. Abbenhuis, ‘Prof. C.H. de Goeje’, in DS 6539/29-4-1949, DS 6540/3-5-1949
& DS 6541/ 5-5-1949. Een levensbericht van De Goeje geeft Menkman 1949c.
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van mythen, legenden, sagen, liederen en gezegden van de inheemsen, is alleen
uitgaande van die samenhang mogelijk. Latere studies hebben de gebroeders wel
op verschillende punten gecorrigeerd. Het derde deel van hun studie, Neo-sophia
of de Cirkelleer van tijd en ruimte , viel zelfs de twijfelachtige eer te beurt te worden
opgenomen in De encyclopedie van de domheid van Matthijs van Boxsel. De passage
in deze encyclopedie begint overigens zelf met een tamelijk grote domheid, wanneer
89
Van Boxsel stelt dat de oorspronkelijke bewoners van Suriname de Pujai waren.

89

Van Boxsel 2001: 155-158. Over mythologie, kosmologie en astronomische symboliek zijn
sinds de Penards verschillende studies verschenen. Over de karaïben: De Goeje 1929/30a,
De Goeje 1943a, Kloos 1971: 218-233, Magaña 1987, 1988, 1989a, Magaña & Jara 1982,
Jara & Magaña 1983a en 1983b en Magaña & Mason 1986. De beschikbare studies over de
arowakken bespreekt Jara 2000 en zij geeft ook een overzicht van sterren en constellaties.
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1.3 Orale tradities en inheemse kosmologie
Over de functionele plaats die orale literatuur in de inheemse gemeenschappen
inneemt, bestaan er onder antropologen verschillende opvattingen. In de eerste
plaats worden mythen gezien als een spiegel van de geschiedenis, een spiegel die
vertekent en waarvan de reflectie dus geïnterpreteerd moet worden. Zo hebben de
gebroeders Penard geprobeerd karaïbse mythen te lezen als vorm van ‘vermomde
90
geschiedschrijving’.
Een andere opvatting zoekt aansluiting bij de ideeën van Claude Lévi-Strauss
die mythische verhalen een cruciale rol toekende in het herstel van verstoringen in
91
een gemeenschap. Peter Kloos stelt bijvoorbeeld ten aanzien van de liederen bij
de karaïben dat zij ‘worden gebruikt om gedragsafwijkingen tegen te gaan en zij
92
bevorderen culturele continuïteit’. En verhalen ‘zijn gedramatiseerde verbale
expressies van de zorgen en spanningen die in mensen, levend in een specifieke
fysische en sociale context, worden gewekt. Zij trachten die te verwerken door ze
bespreekbaar te maken, vaak door gebruik te maken van symbolen. Door in een
spelsituatie de rollen om te draaien, kunnen problemen dragelijk worden gemaakt
93
zonder dat de feitelijke (machts-)verhoudingen veranderen.’ In verhalen en liederen
hebben de inheemsen een middel om zich over anderen uit te drukken, om te zeggen
wat gewenst en ongewenst is. Bovendien wordt veel kennis erin vastgelegd en
doorgegeven. Karin Boven merkt op dat de wayana-sjamaan het verstoorde
evenwicht tussen mens en natuur moet herstellen; K. Århem gebruikt in dit verband
94
de term ‘eco-kosmologie’. Sjamanisme en orale literatuur dragen dus bij tot de
stabiliteit van de inheemse groep.
Een derde opvatting tenslotte wordt bepleit door de Chileense antropoloog
Edmundo Magaña. Hij ziet de indiaanse mythen niet als verzinsels van een
samenleving die in conflict met zichzelf is geraakt, maar als ideologische elementen
95
die een specifieke en door de cultuur bepaalde werkelijkheid mede scheppen.
Vanuit dit perspectief zijn mythen moeilijk te onderscheiden van andere manifestaties
van het sociale leven. Zij ‘ondersteunen specifieke handelingen die een concrete
uitwerking hebben in de omringende natuur’ en ‘refereren dus niet aan een van de
mensen onafhankelijke werkelijkheid, maar dragen bij aan haar eigenlijke
totstandkoming.’ Magaña demonstreert dit aan de hand van een mythe die bij bijna
alle Surinaamse volken voorkomt: die van Ipetymbo. Een versie van de karaïb Nardo
96
Aluman is opgenomen in Hoor die tori! De mythe vertelt hoe een man wraak neemt
op zijn schoonbroers die hem getreiterd hadden. Hij roostert zijn eigen vrouw en
zet haar aan zijn schoonfamilie voor. Als een van de broers ontdekt, dat er een
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Penard & Penard 1907, I: 18-48.
Lévi-Strauss 1963: 229; Lévi-Strauss 1967: 294.
Kloos 1978: 349. Uitvoeriger hierover ‘The sociology of Carib myth’ in Kloos 1971: 226-233.
Kloos 1976: 24. De Goeje 1948: 11-13 & 27 schreef ook al over mythen als Jungiaanse
verbeeldingen van het onbewuste.
Boven 1995: 7-8. Århem 1996. Boven 1999: 190-191.
Magaña 1989a: 137. Hij hanteert een ruime definitie van mythen: ‘alle manifestaties van het
mentale en sociale leven’. Magaña noemt hem niet, maar gaat met zijn opvatting ongetwijfeld
in tegen Lévi-Strauss 1967: 294.
Van Kempen & Bongers 1990: 33-34. Abusievelijk eindigt die versie met de opmerking dat
het gaat om het ontstaan van het sterrenbeeld De Grote Beer, terwijl het om Orion gaat.
Aluman geeft als equivalent voor Ipetymbo: Het oude been. Volgens Frans Malajuwara zou
‘Het been’ beter zijn en haalt Aluman twee mythen over het ontstaan van de mensheid door
elkaar: ‘Were were tion’ en ‘Konobo-yume’.
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en hakken hem een been af. De bloedende man vraagt de weglopende broers
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zich om te draaien, waarop een van hen in een palmboom verandert. De man met
het afgehakte been werd door Tamusi (God) tegen de hemel geplakt en is te zien
als ‘Ipetymbo’ (Oud been), het sterrenbeeld Orion. Wanneer dit in
november-december verschijnt, zo voegt Magaña toe, moeten de mannen zich
klaarmaken voor de jacht op pakira's (wilde varkens). In de meeste versies verandert
97
de ene broer overigens niet in een palmboom, maar in een wild varken.
Natuurlijk is deze mythe een etiologische vertelling over het ontstaan van een
sterrenbeeld. Maar de betekenis ervan is volgens Magaña niet dat de tegenstelling
tussen de man en zijn schoonfamilie naar een mythisch domein wordt verplaatst,
om het conflict beter te kunnen verwerken. De mythe grijpt ook in op het dagelijkse
leven. Mensen en wilde varkens zijn verwant aan elkaar en vormen samenlevingen
98
die weinig van elkaar verschillen, met een eigen hiërarchie en een eigen domein.
Om varkens te kunnen schieten moeten de mensen toestemming hebben van de
baas van de varkens en van de bosgeesten (via de pyjai, lett. iemand met kennis,
ook: de leermeester). Pakira's zijn voor hun voedsel aan het einde van de droge tijd
afhankelijk van bittere cassave, die alleen door de mens verspreid wordt. Hun
trekroutes worden dus door de mens bepaald. Indianen nu verbouwen meer voedsel
dan ze strikt nodig hebben en pakira's komen daarop af. Die wederzijdse
afhankelijkheid wordt voorgesteld als een huwelijk van mens en dier; vóór de mannen
op jacht gaan mogen ze geen seksueel verkeer hebben met hun vrouwen, omdat
de dieren anders door de geur zouden weten dat de jagers al getrouwd zijn. Zo
komt Magaña tot de conclusie: ‘Mythen behoren dus niet tot het gebied van de
ideologische of fictieve voorstellingen maar maken deel uit van een praxis die de
99
werkelijkheid grondig wijzigt.’
Mythen constitueren de verhouding mens-dier. Omdat die in de loop der tijd
verandert, wijzigen de vertellingen die deel zijn van die verhouding zich ook. ‘Dit
zou ons kunnen doen helpen begrijpen dat mythen en andere elementen van orale
tradities niet heilig zijn noch onveranderd blijven en tevens dat ze soms verankerd
zijn in handelingen waarvan de oorsprong, ook voor de dragers van de tradities zelf,
100
moeilijk te traceren zijn,’ stelt Magaña. Hiermee is tegelijk een van de redenen
gegeven waarom er zoveel varianten voorkomen in de registraties die in de loop
der tijd van orale vertellingen gemaakt zijn.
Mythen zijn dus verankerd in de inheemse samenleving, maar de afzonderlijke
categorie die omwille van studieuze doeleinden van mythen gemaakt wordt, bestaat
voor het begrip van de inheemse mens niet. Verhalen zijn soms vastgelegd in de
ornamentiek van aardewerk, of de symbolische vormen van vlechtkunst of
97
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De ‘Legende van Epetembo’ (de naam wordt op verschillende manieren gespeld) wordt
uitvoerig geanalyseerd door Penard & Penard 1907, I: 105 en 1908, II: 39-58, korter bij De
Goeje 1948: 50-51. Magaña 1989a: 137-138 geeft verschillende versies, maar niet de variant
van Aluman. Bij de arowakken verklaart deze mythe de Zevenster (Mabukuli of Jokorowiwa)
(Boven e.a. 1989: 149; Vernooij 1992: 14, Jara 2000). Bij de trio heet Orion Jaraware
(Koelewijn & Rivière 1987, tekst 3). Assid 1946: 17 & 28 vermeldt dat Epitembo de Zoon van
de Heilige Geest is, die in Orion zetelt en eens op aarde zal nederdalen. De legende ook bij
Cirino 1970, dl. 2: 35-36. De navolgende toelichting parafraseert Magaña 1989a: 138-142.
W. Ahlbrinck spreekt bij deze gelijkheid van een essentiële magische relatie tussen beide
wezens; het leven van de indianen wordt bestierd door de wet der gelijkenissen, zegt hij
(Ahlbrinck 1945: 7-25). Vanuit die wet geredeneerd zijn er ook accidentele relaties tussen
wezens of voorwerpen die alleen uiterlijk een overeenkomst hebben; die relatie is overigens
evenzeer magisch van karakter (pp. 26-36). Waar magische relaties bestaan - of het nu gaat
om geesten, mensen, dieren, planten of natuurkrachten - kunnen bezweringsmiddelen (tulala)
worden ingezet.
Magaña 1989a: 140. Hij geeft nog veel meer details van hoe de mythe op het dagelijkse leven
ingrijpt.
Magaña 1989a: 142.
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een metafysische dialoog. Techniek, artisticiteit en esoterie gaan een onlosmakelijk
101
verband aan.
De zon, Orion (de plaats waar de zonnedrager Ipetymbo zetelt), de Zevenster,
het Zuiderkruis en andere hemellichamen nemen in de inheemse kosmologie
belangrijke plaatsen in. Degene die kennis van dit alles draagt is de sjamaan. Bij
alle inheemse volkeren neemt deze leermeester een belangrijke positie in. Bij de
karaïben, trio, wayana en akuriyo wordt de sjamaan pyjai genoemd, bij de warau
102
wisidatu en bij de arowakken semetsji. Aan de pyjai zijn veel studies gewijd, die
voor alle inheemse volkeren op globaal dezelfde functies wijzen. De sjamaan - man
of vrouw - is allereerst intermediair tussen de mensen- en de geestenwereld. Hij
brengt zichzelf in trance en de rook van zijn tabak bevordert het contact met de
103
geesten. Hij vervult een belangrijke rol bij alle rituelen, is ziener en droomuitlegger
104
en vervult om zijn kennis van medicinale planten ook de rol van medicijnman.
Omdat pyjai de bewaarders van de orale tradities zijn, behoren ze tegelijk ook tot
de belangrijkste kenners van de verhalen- en liederenschat. Hun wordt veel macht
toegeschreven in het dirigeren van zowel goede als slechte geesten, en zelfs in het
beschikken over leven en dood, en ze worden daarom gerespecteerd, soms zelfs
105
gevreesd. De scholing tot pyjai vraagt veel tijd en toewijding en omvat een lange
reeks van rituelen. A.Ph. Penard heeft ze in extenso beschreven, zoals hij ze gehoord
had van Maliwayu van het karaïbendorp Langamankondre (Galibi) aan de
Beneden-Marowijne, kleinzoon van de pyjai Langa Man aan wie het dorp via een
106
niet-inheemse verbastering van ‘lange man’ zijn huidige naam ontleend heeft.
In recentere tijden lijkt de invloed van de sjamaan tanende: bij genezingsprocessen
107
wordt een dokter ingeschakeld en bij rouwrituelen een katholieke priester. Toch
is de sjamaan nooit ver, en vooral bij initiatierituelen neemt hij zijn door niemand
anders te vervangen plaats in. Een signaal van veranderende tijden is dat de twee
vrouwelijke pyjai van het kari'na-dorp Bigi Poika worden aangeduid met het creoolse
108
woord voor genezer: bonuman.
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Over deze band zie Guss 1989: 4, 70, in vertaling aangehaald bij Malajuwara & Van Nie 1997:
86. Over het verband tussen verhaalkunst en ornamentele kunst bij de wayana: Boven 1997a.
Van Baarle & Sabajo 1989: 22-23; zij geven ook: marhakadâtsji (degene die de rammelaar
hanteert), tokotsji joerhi (tabakroker) en bîkâtsji (genezer met toverkracht). Vernooij 1992: 12
noemt piahilis, bois of boyis. In studies komen allerlei spellingsvarianten van de benamingen
voor de sjamaan voor. Recente studies over pyjai zijn Vernooij 1993, Aluman 1999 en Boven
1999.
De Goeje 1948: 23, Penard 1928: 625, De Goeje 1943a en Aluman 1999 onderscheiden de
tabakspyjaiman, de peperpyjaiman en de takinipyjaiman (ook Geijskes 1957: 275-276 brengt
de takini ter sprake). Die drie corresponderen met de drie groepen geesten die Penard 1928:
665 onderscheidt en die verschijnen bij de nawerking van de pyjai-medicijnen. Een ervaren
sjamaan kan het overigens zonder die middelen stellen om zichzelf in trance te brengen.
Over de onderlinge competitie van deze pyjai: Krumeich 1984: 40. Volgens Aluman 1999:
184 zit in tabak de sterke, goede geest.
Over deze laatste functie bij verschillende volkeren schrijft Plotkin 1995.
Koelewijn & Rivière 1987: 9.
Penard 1928. Hij beschrijft ook genezingen (665-667), droomuitlegging (667-669) en verklaring
van wondertekens (669). De oorspronkelijke naam was ‘Karawasiunty’; mededeling van Frans
Malajuwara, nakomeling van Langa Man.
Zie de paragraaf over Galibi. Niettemin gaf 53% van de respondenten bij een onderzoek
onder in de stad wonende inheemsen aan bij ziekte nog een pyjai te zullen raadplegen (Wekker
e.a. 1992: 66).
Boven 1998.
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1.4 Aard van de inheemse orale literatuur
109

Volgens C.H. de Goeje zijn indiaanse dansen altijd religieus en gezien wat
hierboven is vastgesteld ten aanzien van de inheemse kosmologie is dat zowel een
juiste vaststelling, als één die te eng bemeten is. Muziek, zang, dans en liedtekst
vormen bij de inheemsen veelal één onlosmakelijk geheel, ingebed in rituele of
feestelijke gebeurtenissen. Alleen een videoband zou enigszins in staat zijn de
veelheid aan auditieve en visuele indrukken van zo'n cultureel gebeuren weer te
110
geven. De muziek ‘uiterst schriel en arm’ te noemen, zoals Lou Lichtveld deed ,
lijkt weinig ter zake. Aan het einde van de 20ste eeuw worden in veel inheemse
dorpen, vooral in de kuststreek, ook creoolse en westerse dansen uitgevoerd, soms
naar taal of stijl aangepast aan de eigen cultuur; deze kennen geen religieus aspect
meer, maar zijn vaak wel een intrinsiek onderdeel van de culturele identiteit
geworden.
De vertellingen van de inheemsen hebben veel minder sterk dan die van
bijvoorbeeld de bosnegers of creolen een aspect van performance. Verhalen worden
vrij sober verteld, zonder veel expressiviteit van gestiek of mimiek. Volgens de karaïb
Frans Malajuwara is dit overigens vroeger anders geweest:
De oorspronkelijke verteltrant is er een van pathetisch taalgebruik. Dit
taalgebruik wordt bij de Caraïben gebezigd om aan te geven, dat het een
‘gewichtig’ gegeven is of dat de boodschap een ‘officiële’ overlevering is.
Het taalgebruik wordt ondersteund door klanknuances, herhalingen van
bepaalde woorden of passages om aan te geven hoe belangrijk een
111
gegeven is.
Vroeger was het overdragen van de traditionele vertelstof alleen toegestaan aan
een man of vrouw van groot aanzien in de gemeenschap. Deze ‘woordbewaarders’
gingen met de grootste zorgvuldigheid met de overlevering om. Zij moedigden het
publiek aan om bepaalde vragen te stellen, waarmee verhalen in gang werden gezet
die zo werden doorverteld als ze van de ouderen waren gehoord. Er werd verteld
op de ‘vernieuwingsdag van de periode’ (een soort inheems nieuwjaar). Die gewoonte
is later verwaarloosd; vertellen werd een deel van het vermaak op feesten.
De verhaalstof van de verschillende volken kent vele parallellen, overlappingen
112
en varianten. Zo gaan bijna alle inheemse volken in het Caraïbisch gebied uit van
de mythe van een paradijselijke voorwereld. Deze is weggevaagd door een zondvloed
113
en een wereldbrand die maakten dat de wereld is zoals ze nu is. De voortijd is
het belangrijkste referentiepunt van veel verhalen. Andere historische en geografische
114
elementen om een verhaalgebeuren te lokaliseren zijn uitermate schaars.
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De Goeje 1948: 19.
Lichtveld 1940: 15. Hij vergeleek de muziek van de ‘Caraïben van Guyana en Brazilië’ met
die van ‘de Kechua's en de Aymara's de erfgenamen van de muzikale cultuur der oude Inca's
van Peru’. Een overzicht van muziek en muziekinstrumenten geeft Weltak 1990: 17-24.
Malajuwara 1989: 154. De informatie in de navolgende alinea is ook ontleend aan
Malajuwara, pp. 154-155.
De belangrijkste vergelijkende studie is De Goeje 1943a met veel vertelmateriaal. Bespreking
ervan [door Joop Vernooij] in DWT 5-5-1990.
Intertribaal geanalyseerd door De Goeje 1948, die ook aangeeft (pp. 33 & 58) dat het mogelijk
om droombeelden gaat, afgeleid van de seizoenswisselingen (natte en droge tijd).
De Goeje 1948: 63.
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Met de ontsluiting van het binnenland, de christianisering van de inheemse
culturen, de grotere toegankelijkheid van de inheemse volkeren tot wat er elders
gebeurt (lijfelijk of via media
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als radio en televisie) en met de voortschrijdende urbanisatie zijn traditionele
115
leefpatronen in de tweede helft van de 20ste eeuw onder grote druk komen staan.
Karin Boven heeft een gemeenschapsfeest beschreven dat elk jaar in de maand
juni plaatsvindt in het kari'na-dorp Bigi Poika (Akarani). Het feest is niet alleen
opmerkelijk omdat grote, gemeenschappelijke feesten bij de kari'na nauwelijks
bekend zijn, maar ook omdat het bestaat uit een mengeling van inheemse en
creoolse elementen. De creoolse cultuur is al enkele decennia geleden deel
geworden van de culturele identiteit van deze inheemsen - eerst van de arowakken,
later van de kari'na. (De van oorsprong puur creoolse kawina-muziek bijvoorbeeld
geniet een grote populariteit bij de jongere generatie, zodat tal van inheemse
kawina-groepen geformeerd werden die teksten in inheemse talen en het Sranan
116
zingen. ) De rituele aspecten van het feest en de betekenis van aankondiging van
het nieuwe seizoen, zijn alleen bekend aan ouderen. Dat daarmee de traditionele
inhoud van kari'na liederen verloren ging, leidde onder de oudere generatie tot veel
117
weerstand. Volgens Frans Malajuwara gaat het bij deze feesten om een overblijfsel
uit de periode van de Tucajana Amazonas rond 1990 toen gepoogd werd de oude
traditie van het indiaanse nieuwjaar (ewalume uwanobëkë) te herstellen, zij het met
politieke bijbedoelingen.
Functioneren en kennis van orale tradities hebben onder de inheemse volkeren
aan belang ingeboet. ‘Woordoverdracht’ gebeurt nog bijna uitsluitend binnen het
directe familieverband door de grootouders. De grote trio-verteller Tëmeta Wetaru
zei, toen hij zich beklaagde over de ‘zegeningen’ van de westerse welvaart als
popmuziek en schoolboeken:
Hoe staat het met de Trio? Hebben zij dan geen roots, hebben zij geen
verleden en toekomst? Nee, we hebben banden met beide. We hebben
vaders, we hebben moeders, we hebben altijd voorouders gehad, en nu
hebben we zonen, dochters, kleinkinderen. Daarom hebben we banden
met verleden en toekomst. En juist om die reden loont het de moeite om
na te denken over wat onze voorouders ons vertelden, want we hebben
onze wortels in het verleden. Daarom moeten we de kennis van generatie
op generatie overdragen. We dragen aan onze kleinkinderen over wat
wij weten van onze grootouders en onze kleinkinderen zullen aan hun
118
kleinkinderen doorgeven wat zij weten van onze grootouders.
Vertellingen van jongere vertellers laten enkele ontwikkelingen zien: de invloed van
het Sranantongo neemt vooral lexicaal toe, de soms ingewikkelde structuur van de
traditionele vertellingen wordt steeds vaker teruggebracht tot een versimpelde
verhaallijn, het taboe om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen wordt minder
strikt nageleefd, van de moderne wereld dringt steeds meer tot de verhalen door
en in registraties van vertellingen wordt een redactie gevoerd die veel van het
authentieke elimineert.
115
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Joop Vernooij maakt de stand van zaken anno 1992 op in Wekker e.a. 1992: 69-98. Artist
1978 geeft een relaas van het dagelijks leven verteld vanuit inheems standpunt.
De Bruin 1992: 2. Weltak 1990: 23. Zie ook Hillary de Bruin, ‘Inheemse Kawina Show’, in
DWT 3-7-1997. Op 11-10-1997 organiseerde Carla Tuinfort zelfs een optreden van acht
verschillende inheemse kawina-groepen in de zaal van de Katholieke Onderwijzers Bond in
Paramaribo.
Uitvoerige beschrijving van inhoud en betekenis van het feest bij Boven 1997.
Koelewijn & Rivière 1987: XI. Nederlandse vertaling gecit. naar Van Kempen & Bongers
1993: 9.
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Zoals hierboven al werd aangegeven voor de functies die aan verhalen en liederen
worden toegekend en de rol die de sjamaan daarbij speelt, hebben de verschillende
inheemse culturen veel met elkaar gemeen. Om niet in onnodige doublures te
vervallen wordt hierna in de paragraaf gewijd aan de liedkunst van de karaïben het
functioneren van verschillende liedvormen nader bekeken, zodat die informatie voor
de andere inheemsen beknopter kan zijn.
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In de paragraaf over de verhaalkunst bij de lokonon (arowakken) wordt de
tekststructuur van de vertellingen in hoofdkenmerken geanalyseerd. In de verhalen
van de wayana wordt in het bijzonder gelet op dwarsverbanden met andere inheemse
groepen. Een synchrone opname van de stand van zaken in een dorp van de grootste
stam, de kari'na, wil tenslotte duidelijk maken wat er nog levend is van de orale
tradities aan het einde van de 20ste eeuw. Bij elke groep wordt telkens één verteller
of vertelster voorgesteld, een verhaal van die persoon kort geparafraseerd en
becommentarieerd. Bij elk der volkeren zijn bibliografische verwijzingen naar oraal
bronnenmateriaal opgenomen, volgend op elke paragraaf over een verschillend
genre.

2. Kari'na (Karaïben)
2.1 Inleiding
Kari'na is het woord waarmee de karaïben zelf de inheemsen aanduiden ter
onderscheiding van niet-inheemsen, maar het is tegelijkertijd het algemene woord
voor ‘mens’. Het Kari'na auran (lett.: taal van de karaïb) is de karaïbse taal die wordt
gesproken in twee varianten: het tyre'wuju auran, het oostelijk dialect, en
119
aretyryponon auran, het westelijk dialect. De karaïbse dorpen concentreren zich
aan de Marowijnerivier in het Oosten (sommige ook op het grondgebied van
Frans-Guyana) en voorts zijn er verspreide dorpen in het district Para en in het
Wayambo-Coppenamegebied.
Vroege studies als die van de Penards (1907-1908) en Assid (1946) spraken van
de kari'na als de Zonaanbidders die mensenoffers brachten en wie kannibalisme
120
niet vreemd was. In hoeverre dit laatste vooral deel uitmaakt van een in de vroege
19de eeuw ontstane beeldvorming van buitenaf die de kari'na als agressief wilde
voorstellen, is niet helemaal duidelijk. Onderzoekers sinds de jaren '70 wijzen het
idee dat de karaïben menseneters waren in ieder geval af. De figuur die als
verpersoonlijking van de temperamentvolle kari'na-aard gezien kan worden, is
Kenaima. Kenaima is zowel de aanduiding voor het Oordeel, als voor de bloedwraak
bij familieveten. In de inheemse mythologie is Kenaima de zoon van een door
121
blanken doodgemartelde hoofdman die zwoor zijn vader te zullen wreken. In de
letterkunde verkreeg de Kenaima-wraakgeest ook buiten de inheemse vertelschat
verspreiding door het jeugdboek van Thea Doelwijt Kainema de Wreker en de
menseneters (1977). De beeldvorming is dus haar eigen weg gevolgd; bloedwraak
122
komt sinds mensenheugenis bij de kari'na niet meer voor. Wel vernam ik dat nog
in de eerste maanden van 1998 de mierenproef deel uitmaakte van het
119
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De uitvoerigste linguïstische studie van het Karaïbs is Hoff 1968a. Een spraakkunst,
voornamelijk gebaseerd op gegevens uit Ahlbrincks Encyclopaedie der Karaïben (1931) geeft
Klinkhamer 1955. Er zijn twee Kari'na woordenboeken: Aloema e.a. 1987 en het veel
uitgebreidere van Courtz 1997. Over de oorsprong van de stamnaam: De Goeje 1924/25. Ik
conformeer mij met kari'na aan de officiële spelling. De Stichting Kalihna Suriname en Stichting
Kalihna Nederland schrijven kalihna. Verschil tussen r en l is er niet; de uitspraak van het
foneem ligt er ergens tussenin.
De gebroeders Penard 1917, I: 11-13 geloofden dat dit kannibalisme onder de karaïben ook
werkelijk voorkwam. Over kannibalisme: Whitehead 1988: 172-180, die een algemene
geschiedenis van de Zuid-Amerikaanse karaïben geeft van 1498 tot in de 18de eeuw.
Assid 1946: 28 & 43.
Kloos 1971: 205-206.
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initiatieritueel van een meisje in Bigi Poika (overigens als familiegebeuren, niet als
dorpsritueel). Zij moest daarbij zonder enig uiterlijk teken van pijn een tijdlang haar
123
handen in een kalebas met mieren houden. Het ritueel te Bigi Poika wordt
opmerkelijk, vanuit de wetenschap dat bij de veel geïsoleerder levende wayana de
eputop (het ritueel bij de overgang naar de volwassenheid) niet meer schijnt voor
te komen, behalve in Frans-Guyana, waar Surinaamse wayana aan de rituelen
deelnemen.
De pyjai neemt nog altijd een voorname plaats in, niettegenstaande het feit dat
124
de meeste kari'na rooms-katholiek zijn gedoopt. Hij of zij vervult met de kennis
van bezweringsmiddelen (tulala) bij de verschillende rituelen van de levenscyclus
125
een belangrijke functie, vooral bij initiatie en overlijden. De theatergroep Epakadono
liet het rouwopheffingsritueel dat een jaar na een sterfgeval plaatsvindt in 1989 en
1992 ook zien op de Paramaribose toneelplanken met Puru Blaka [Sranan, lett.:
Trek het zwart weg].

2.2 Verhalen
2.2.1 Inleiding
Isenurupiry jakonokonybo is de verzamelterm waaronder bijna alle soorten
vertellingen vallen: mythen, sagen, legenden, dierverhalen. Ze spelen zich af in een
126
fabeltijd, isenurupiry , een mythische voortijd die niet nader gedefinieerd is en die
zich in het bijzonder van de tegenwoordige tijd onderscheidt doordat mensen en
dieren met elkaar in dezelfde taal konden communiceren. Alleen ‘moderne’ orale
vertellingen vallen niet onder isenurupiry jakonokonybo; zij vormen ook een
bijzondere categorie doordat ze soms geografische aanduidingen bevatten. Een
enkele maal worden ook verhalen die oorspronkelijk in een boek stonden,
127
opgenomen in het vertelrepertoire.
Het aantal optredende verhaalfiguren is altijd gering en blijft in de regel beperkt
128
tot het nucleaire gezin en een schoonzoon. Voor bijna alle verhalen geldt dat
geesten er een rol in spelen. Alles wat de mens in negatieve zin overkomt, is
bewerkstelligd door de ewarumyn, de negatieve kracht van de Grote Energie-Tamusi.
123
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Over de mierenproef: Geijskes 1957: 283. Vroeger kwam ook de wespenproef voor, waarbij
de jongeling een op de huid bevestigd matje met venijnig stekende wespen moest verdragen
(foto van zo'n matje in Helman 1982: 51). Kloos-Adriaansen 1974: 12-13 en Adriaansen 1984:
170-171 beschrijft twee varianten bij de kali'na (Galibi) en merkt op dat het initiatieritueel voor
jongens daar niet meer bestaat.
Desserjer 1984 en 1986: 126. Over het functioneren en de rituelen van de karaïbse sjamaan:
Penard 1928, De Goeje 1929/30a, Assid 1946: 19-22, Kloos 1968, Kloos 1971: 209-215,
Kloos 1993 en Aluman 1999.
Over de initiatierituelen bij de karaïben uitvoerig De Goeje 1943a, Assid 1946: 31-35 en Kloos
1969 en Kloos 1971: 74-122. Over de rouwrituelen: Kloos 1971: 143-153. Assid 1946: 110-111
beschrijft ook een oogstfeest. Over tulala: Kloos 1971: 218-226. De gebroeders Penard 1907,
I: 184-216 sommen maar liefst 48 soorten op. De Smet 1984 analyseert ze.
Ook: isenulupilï. In de literatuur vindt men in Kari'na woorden op de plaats van de r ook vaak
een l (warery/walely). De officiële spelling van het Karaïbs kiest voor de r.
Dat is bijvoorbeeld het geval met een verhaal over de komst van de blanken naar
Frans-Guyana, dat verteller Robert Maleko lang geleden hoorde navertellen uit een Frans
boek, mogelijk van zekere Charpentier (in Maleko & Courtz 1999).
Maar er zijn wel varianten op dit model, zie Kloos 1971: 228, 231-232.
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aangeduid. Ewarumyn en kurano houden elkaar in evenwicht. Iemand kan deze
krachten in de natuur verstoren, waardoor het lichamelijk en geestelijk welzijn van
de mens kan worden beïnvloed. Zo kan de oorzaak van een reumatische ziekte
liggen in het feit dat de water-kracht (zeg maar: watergeest) Okojumo vertoornd is
geraakt door een badende, menstruerende vrouw. Om een probleem op te lossen
kan een mens een jakuwa toegewezen krijgen - een soort persoonlijke lijfwacht die in het krachtenveld van ewarumyn en kurano zowel positieve als negatieve
129
elementen bezit. Over de wijze waarop aan deze inhoudelijke elementen structuur
verleend wordt, zie men § 3.2.

2.2.2 Verhaalgenres
Een scherpe indeling naar verhaalgenres maken de karaïben zelf niet. Geordend
naar de stof waarop in bepaalde verhalen het accent ligt, kan een verhaaltypologie
er als volgt uitzien, met de nadrukkelijke aantekening dat de genres in de praktijk
van het vertellen gemakkelijk in elkaar overvloeien, met uitzondering van de sacrale
pyjai-verhalen.
1) verhalen die het alledaagse leven tot onderwerp hebben: verhalen over vissen,
jagen en barbakotten, verhalen ook over hoe het leven zal worden. Roberto
Maleko vertelde bijvoorbeeld Pyindo Toriry [Een verhaal over pingo's] (1981),
over bosvarkens die tot midden in het kustdorp Langamankondre kwamen, en
B. Stjura en A. Maipo vertelden Wajamy toriry [Enkele schildpadverhalen]
(1982). Overigens kunnen de vertellingen behoorlijk gepeperd zijn. Een zeer
kort verhaal, ‘Oma wiedt gras’, verteld door Victor Banda en de kapitein van
het kari'na-dorp Corneliskondre, leverde vele protesten op toen het op de
Literaire Pagina van De Ware Tijd verscheen, omdat erin verteld wordt hoe
oma het met zeven mannen deed (‘En toen als die man op oma gaat, dan zegt
piepoe: je ding is lang.’). Men had er vooral moeite mee dat het verhaaltje naast
de ‘Kinderpagina’ verscheen, hoewel kinderen de metafoor ‘het gras wieden’
130
waarschijnlijk niet begrepen zullen hebben. Het voorval toont aan hoe vreemd
het inheemse denken kan zijn aan het ‘stadse’ denken; inhibities en taboes
liggen soms ver uit elkaar.
2) verhalen over zeden en gewoonten: hoe mannen en vrouwen zich te gedragen
hebben, hoe kinderen zich moeten opstellen tegenover ouderen en vooral hoe
de verhouding tot de schoonouders ligt. Kapitein Maliwayu, gestorven in 1968,
vertelde bijvoorbeeld het verhaal ‘Awale kawasi malo/ De awari en de ijsvogel’
over de verhouding van een vader tot zijn schoonzoon waarbij een vrouw een
131
intermediaire positie inneemt. Aan de hand van het verhaal ‘Ombadapo: het
gezicht’ heeft Peter Kloos laten zien hoe een verhaal de socio-culturele realiteit
spiegelt, een kosmisch gebeuren (de wisseling der seizoenen) weergeeft en
132
de verbale expressie is van spanningen in de samenleving.
3) verhalen over de geschiedenis van het eigen dorp en de levensverhalen van
de bewoners. Een vertelling over Galibi bijvoorbeeld houdt de herinnering
levend aan hoe een vrouw er de oorzaak van was dat Karawasiunty (de oude
naam van Langamankondre) als gemeenschap werd gesticht.
129
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Toelichting van Frans Malajuwara. Zie ook ‘The etiology of illness’ in Kloos 1971: 215-218
en Kappel 1959.
DWTL 30/11 [moet zijn: 12]-9-1987.
Kloos 1975: 102-104 (tweetalige tekst).
Kloos 1976: 24-26.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

149
4) verhalen over de geschiedenis van het volk der karaïben, die teruggaan tot de
tijd dat de kari'na bij hun verovering van de Guyana's stuitten op de arowakken
en warau. Een frequent verteld historisch verhaal is de krachtmeting tussen
de arowakken en de karaïben die uitliep op steeds grotere wreedheden van
beide zijden. Zekere (mythische) vooroordelen met betrekking tot de strijdlust
van de karaïben en de zwakte van de arowakken en de karakteriële
tegenstelling tussen beide stammen, spelen soms nog een rol in de onderlinge
betrekkingen, al zijn de tijden van vijandschap lang voorbij. In andere
vertellingen leeft de strijd voort van de karaïben tegen Columbus en de
conquistadores die na hem kwamen. Opmerkelijk is voorts een legende over
het ontstaan van de Amazonen-natie, een strijdbaar volk van uitsluitend
vrouwen, die uit verbittering over de slechte behandeling die zij van hun mannen
ondervonden, hun woonplaats de rug toekeerden en een eigen gemeenschap
133
stichtten.
5) verhalen over de confrontatie van de inheemsen met de blanken, en dan met
name de confrontatie met paters. Legenden als die over de uitdrijving van een
priester uit de indiaanse hemel en omgekeerd: die van de uitdrijving van de
indianen uit de hemel van de paters, zijn voor de opstelling van de inheemsen
134
tegenover het rooms-katholicisme veelbetekenend.
6) verhalen over dieren in het bos en over voorvallen die zich in het bos voordoen.
Bij gelegenheid van het halen van hout in het bos, wordt een bekend verhaal
verteld over de verdwijning van een persoon in het woud (‘Julawai/De strijd
tussen goed en kwaad’, vastgelegd door Nardo Aluman en opgenomen in
135
136
Sirito ). Veel verhalen vertellen ook waar de dieren vandaan komen.
7) een bijzondere variant van het dierverhaal zijn de Mojowai - de naam voor de
spin, en ook voor de vertellingen over de spin, naar oorsprong afro-Surinaamse
vertellingen over de spin Anansi (bij de Creolen en ook bij steeds meer
inheemse jongeren Anansitori of Anansitori's genaamd). Evenals bij de
afro-Surinamers worden ze verteld bij dodenwaken, vaak in het Sranan.
Spinvertellingen bij de karaïben dateren al van de vroegste contacten tussen
inheemsen en marrons, die in recentere tijden nog geïntensiveerd zijn.
8) verhalen over zondvloed en opstanding. In de door Nardo Aluman vastgelegde
137
vertelling ‘Epakano jakonombo/Tijdens de opstanding’ kondigt een machtige
pyjai aan dat hij de dood zal kunnen weerstaan. Na een voorbereidingstijd
roept hij het volk bijeen in een maanverlichte nacht en in een apocalyptisch
133
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Opgenomen met toelichting bij Penard & Penard 1907, I: 142-146. Het verhaal werd
overgenomen door Van Cappelle 1926: 145-146 en Doelwijt 1972: 17-18. Het zou om karaïbse
vrouwen gaan, Crevaux meende dat het om verstoten vrouwen ging (gecit. bij Van Coll 1903:
599-602). Kloos 1984 geeft de tekst in het Kari'na met Nederlandse vertaling en uitvoerige
toelichting.
Vgl. de legenden in Penard & Penard 1907, I: 26-35. Overgenomen in Lichtveld & Voorhoeve
1958: 56-64, resp. 1980: 62-70 en Doelwijt 1972: 11-17. in het Karaïbs met Nederlandse
vertaling vertelt Frans Malajuwara 1989: 156-157 ‘De komst van de grote kannibaal’.
Van Kempen & Bongers 1993: 38-42. Julawai is zowel een geest als een menselijk wezen,
en wordt verantwoordelijk gehouden voor allerlei ziekten (Kloos 1971: 216) en volgens Alumans
vertelling zelfs voor een sterfgeval zonder aanwijsbare oorzaak. Frans Malajuwara meent dat
de traditionele versie van het verhaal geheel anders is, dat Aluman twee of meer verhalen
dooreenmengt en iets nieuws toevoegt en concludeert dat hij daarmee de traditionele
verhaalkunst geweld aandoet.
Over mythes over de oorsprong van dieren: Magaña 1985 en Magaña & Jara 1985.
Opgenomen in Van Kempen 1989c: 133-135. Opnieuw meent Frans Malajuwara dat Alumans
versie de oorspronkelijke mythe vervormt: hij zou een scheppingsverhaal over de ‘aankomst’
van de karaïben in Guayana, ‘het onbekende land’, vermengd hebben met een pyjai-vertelling
over de godin Amana.
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gebeuren vindt iedereen met uitzondering van de pyjai de dood. Weinig
gestandaardiseerde vertellingen zijn die over het hiernamaals, die sterke invloed
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Over deze soort vertellingen bij de Karaïben: De Goeje 1948.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

150
verraden van het christendom.
9) tweelingmythen. Bij de kari'na worden Tamusi, schepper van al wat licht en
goed is, en Yolokan-Tamulu, schepper van duisternis en ellende, gezien als
tweelingbroeders, ontstaan in de slangenmaagd Okoyumo of Amana die
bevrucht zou zijn door twee verschillende goden. De oudere broeder
vertegenwoordigt het wijze instinct, terwijl de jongere het verstand
139
vertegenwoordigt dat nog toegeeft aan egoïsme en dwaasheden.
Tweelingmythen verhalen over deze broers, die ook bij andere inheemsen
voorkomen.
10) een bijzonder genre vormen de geheime verhalen met magische kracht die
alleen de pyjai kennen en die in de tokai (huis van de pyjai) worden verteld.
A.Ph. Penard heeft uit de mond van een jeugdige pyjai het volgende relaas
opgetekend over een ontmoeting met Amana. Frans Malajuwara tekende hierbij
aan dat het relaas komt uit ‘pyjai wonederë’ (de droom van de pyjai), een
openbaring aan de jonge pyjai in zijn initiatietrance. In dit geval ging het om
de jonge Harry Mariwaju.
Gehoor gevende aan mijn oproeping in de tokai, verscheen de Kalinja
Amuja (Caraïbische Maagd). Ik had veel van deze gehoord, maar haar
schoonheid overtrof zelfs mijn hoogste verwachting. Amana had geen
navel. Dat kon ik terstond zien vermits zij naakt was.
Neen, de onschuldige Amana schaamt zich niet. Zij doet altijd goed en
weet van geen kwaad. Er is geen vlek op haar spiegelgladde huid.
Amana keek mij aan met haar donkere ogen. Uit deze straalde het
eeuwige licht van de Puju-tamulu (grootvader der lichtende kniptor), welks
schittering door haar glanzend zwarte lokken weerkaatst werd.
Ik voelde dat zij in mijn hart zag en vroeg haar met bevende lippen:
‘Okojumu, wie zijt gij?’
Amana stelde zich met het woordenbeeld harer waardigheid aan mij voor:
‘Gij noemt mij slang, maar dat ben ik niet. Slang ben ik vaak geweest. Ik
ben ik. Voortdurend verwissel ik van huid. Wat jong blijft, terwijl het oud
wordt, ben ik. Sterven kan ik niet. (Eeuwigheid)
Ik heb alles gebaard. Nooit werd ik geboren. Ik ben navelloos. (Tijd).
Ik ben de Wale-jumu (geest van Zang). Zingen kan ik niet, omdat mijn
keel toegeschroefd is. (Harmonie.)
Ik ben het wezen van taal. Zelf praat ik niet, doch iedereen spreekt mij
uit. Alle mensen zijn mijn papegaaien. (Rede). Ik ben de Woto enenene
(Vissenziener) [degene die wordt]. De Vissen (Mensen) volgen mij in de
stroom (Het Leven), want ik ben hun leidster. (Gedachte).
Alle vormen kan ik aannemen, en ik ben het voorwerp dat uw aandacht
140
trekt ten goede. (Waarheid of Deugd.) Ik ben de Maagd Amana.’
Brengen we nu de verschillende verhaalgenres in schema, geordend naar onderwerp,
dan krijgen we de volgende figuur(de bij elkaar komende ellipsen geven aan dat
alles met alles samenhangt, de driehoek geeft de cruciale betekenis aan van wat
er in de tokai plaatsvindt):
139
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De Goeje 1948: 50-51. De Goeje 1929/30a: 279 noemt Okoyumo ook Amana. Ismene
Krishnadath baseerde de opening van haar jeugdroman Veren voor de piai (1992) op een
tweelingmythe.
Penard 1928: 649, noot 24. De spelling is gemoderniseerd.
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Alledaagse leven
Zeden en gewoonten
Dorpsgeschiedenis
Volksgeschiedenis
Confrontatie inheemsen-blanken
Dieren en voorvallen in bos (Mojowai - spin)
Zondvloed en opstanding
Tweelingmythen
Pyjai

Fig. 1 Schematische weergave van vertellingen volgens onderwerp

Het theatraal opvoeren van een verhaal, ohsiabanoh, was populair bij de kari'na.
Frans Malajuwara, afkomstig van Galibi, merkt zelfs op: ‘De verhalen uit de Kari'na
141
traditie zijn het beste als ze kunnen worden gespeeld.’ Tegenwoordig beperkt de
voordrachtskunst zich tot het vertellen van verhalen. Sommige van die vertellingen
zijn in wijde kring bekend, andere slechts bij enkele personen. Er is bij het karaïbse
vertellen geen sprake van een wisselwerking tussen verschillende actoren, er zijn
geen onderbrekingsverhalen als bij de bosnegers en creolen, maar de respons van
de luisteraars is wel degelijk van belang. Door de reacties van de luisteraars zet de
verteller het vertellen voort. Vragen stimuleren tot het steeds dieper vertellen: van
een alledaagse handeling gaat de verteller over tot het verklaren van de sterren en
vandaar tot het verklaren van het ontstaan van het universum. Educatie en verpozing
gaan hand in hand.
De duur van de vertellingen wisselt sterk en is ook afhankelijk van de persoon
van de verteller. Kloos transcribeerde de ‘mythe van de witlippige pingo’ (een soort
navelzwijn), een verhaal dat in druk een grote pagina in zeer kleine letter beslaat.
Hij merkt daarbij op dat de vertelster, Tukuwamo, een 39-jarige vrouw van
142
Christiaankondre, er exact vijf minuten over deed. Zelf heb ik een vertelling
bijgewoond van Catharina Monica Koloi in hetzelfde dorp, die bijna een uur duurde.
Sommige verhalen kunnen niet zomaar verteld worden. Taboes bestaan er met
betrekking tot de kennis van de pyjai, zoals er ook verhalen zijn die enkel binnen
de stam of het familieverband kunnen worden doorverteld en bepaalde onderwerpen
die niet voor kinderoren bestemd zijn.
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Malajuwara & Van Nie 1997: 86. Hij spelt overigens: Kalihna.
Kloos 1971: 278-280 (met Engelse vertaling).
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Er is voor het vertellen niet altijd een bijzondere entourage nodig. Verteller Leo
Toenaé te Cabendadorp hing vóór het vertellen zijn tysese'ure yngajotyn om, een
omslagdoek met veelkleurige franjes die bij feestelijkheden wordt gedragen, maar
dat is eerder uitzondering dan regel. De doek werd waarschijnlijk alleen maar
omgehangen vanwege de aanwezigheid van een fotograaf. Catharina Koloi te Galibi
deelde mee dat het vertellen gebeurt aan het einde van de middag, wanneer iedereen
thuis is na de dagelijkse werkzaamheden. Voordat men zich te slapen legt, wordt
in breed familieverband verteld. Een zeker aantal vertellingen wordt enkel bij
bepaalde rituelen verhaald (zoals Anansi-vertellingen bij de dodenwake), andere
vertellingen zijn niet gebonden aan een specifieke rituele context. Leo Toenaé zei
over het uur van vertellen:
Over demonen en dergelijke wordt in de vooravond verteld. Maar bepaalde
krachten kun je pas in de nacht overdragen, sommige komen eerst na
middernacht. Als je met geesten omgaat, moet je altijd om te beginnen
een scheiding maken tussen goede en kwade geesten. Dan pas kun je
de diepte ingaan. Goede en kwade geesten draaien niet in dezelfde
richting. Wil je over de luchtgoden spreken, dan moet je de maraka
[rammelaar] met hun richting meedraaien. Praat je over de aardgoden,
dan draai je in de andere richting. Luchtgoden en aardgoden hebben
zowel positieve als negatieve eigenschappen, maar je kunt zelf die
143
eigenschappen in een bepaalde richting sturen.
Leo Julius Toenaé, geboren op 26 juli 1942 te Gosteri in het district Saramacca, is
overigens een bijzondere persoon. Hij is niet alleen een begaafd pottenbakker en
beeldhouwer, hij heeft van zijn ouders ook een grote vertelschat geërfd. Bijzonder
is dat hij naast traditionele vertellingen, ook een heel repertoire aan verhalen heeft
die tot hem zijn gekomen in dromen en die in het Westen ‘surrealistisch’ zouden
worden genoemd. Deze soms zeer bizarre dromen nemen de vorm aan van oude
mythen, maar dragen niet zelden boodschappen in zich die op de directe realiteit,
zelfs op de politieke situatie, betrekking hebben.
Deze ‘modernisering’ van het orale cultuurgoed is overigens eerder een teken
van vitale adaptatie dan van ‘modern verval’. Niettemin is wel eens de vraag
opgeworpen in hoeverre recentere registraties van karaïbs cultuurgoed recht doen
aan de oude tradities. Nardo Aluman schrijft om een groot publiek te bereiken de
kari'na verhalen in het Nederlands. Ze zijn sterk gestileerd naar geschreven modellen
van volksverhalen, in sommige gevallen zijn ze minder complex dan andere
mondelinge versies en in hun woordkeus verraden ze bovendien vaak dat een
geschoold verteller de pen heeft gevoerd:
Toen hij wist dat hij vergevorderd was, begon hij in zijn dorp met een
mentale ombuiging van zijn volk. Zijn streven was gericht op de training
van elk individu voor een hoger geestelijk welzijn. Een van zijn
doelstellingen was het minimaliseren van de dood en hij verkondigde dat
144
de doden op een dag zouden verrijzen.
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Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 17; daarin een uitvoerig portret van Toenaé
geschetst in beeld en tekst met de vertelling ‘Ataro itopo utapypo/ De verdwaalde jager’
in het Kali'na en Nederlands (pp. 11-27). Een dertigtal van Toenaé's mythen en legenden
zijn op band gezet door Cultuurstudies, Paramaribo. Een beschrijving van kwade en
goede geesten geeft Penard 1928: 640-644, 646-647.
Uit ‘Epakano jakonombo/Tijdens de verrijzenis’ in Van Kempen 1989c: 134.
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Frans Malajuwara meent dat verschillende van Alumans vertellingen gebaseerd zijn
op een combinatie van gegevens uit diverse verhalen en vindt dat hij elementen
aan de verhalen toevoegt die nergens in de traditie voorkomen.
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Bronnen. De eerste grote collectie kari'na-verhalen werd vastgelegd door C. van
Coll in zijn Gegevens over land en volk van Suriname (1903). Frederik Paul en
Arthur Philip Penard legden 24 legenden vast in hun De menschetende aanbidders
145
der Zonneslang (1907-1908). Herman van Cappelle nam twintig vertellingen op
in zijn Mythen en sagen uit West-Indië (1926), waarbij hij zich voornamelijk baseert
146
op materiaal van W.E. Roth 1915. B.J. Hoff 1968a: 289-375 nam vijftien vertellingen
in exacte transcriptie op, met Engelse vertaling, van Juliaan Mande, Theodoor
Banga, Philip Cornelis en Wilhelmina Kassels (allen van Corneliskondre), Alfons
Stjoera (van Bigiston) en een van de vertelster Elisabeth, aangevuld door Veronica
(van de Corantijn, maar het verhaal is hoogstwaarschijnlijk van arowakse oorsprong).
In Légendes et contes folkloriques de Guyane (1980) verzamelde Michel Lohier
(minstens) drie ‘légendes Galibi’ (de bron is niet altijd duidelijk). Zes ‘textes Galibi’
met Franse vertaling geven Renault-Lescuire e.a. 1987; ze werden verteld door
Albert William, Mauricia Tiouka, Thomas Auguste en Romul Thérèse. Peter Kloos
verzamelde tientallen verhalen, publiceerde er verspreid een klein aantal van, maar
147
het grootste aantal wacht nog op een uitgave. Het SIL/Instituut voor
Taalwetenschap bracht een vijftiental boekjes uit, waarbij het weliswaar gaat om
orale vertellingen, maar, afgezien van enkele schildpadverhalen, zijn alle van
niet-traditionele oorsprong; in de regel gaat het om belevenissen die de verteller
148
zelf heeft meegemaakt. Een bundel met 24 traditionele verhalen verteld in het
Karaïbs door Roland Maleko, Robert Majarawai en Magdalena Nasja brachten
Charles Maleko en Henk Courtz onder de titel Kari'na nekarity'san [Karaïbse
verhalen] (1999); een vertaling ervan is in voorbereiding.
Bijzondere aandacht verdienen tenslotte de activiteiten van drie editeurs van
inheemse origine: Assid, Cirino en Aluman. Assid, vermoedelijk deels van karaïbse
afkomst, schreef met De eeuwige cirkel (1946) een indringend boek over onder
meer de Surinaamse inheemsen met gedetailleerde beschrijvingen van hun
geschiedenis, levenswijze, rituelen en feesten. In het eerste deel van zijn boek
verweeft hij legenden met zijn eigen historische relaas (De eeuwige cirkel zal in deel
III, periode 1923-1957, § 8.2.1 worden bespro ken). Nardo Aluman hield zich
eveneens bezig met verschillende aspecten van de inheemse cultuur. Hij stelde
een bundeltje karaïbse pyjai-liederen samen onder de titel Atamygano Warery
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[Inkeerliederen] (1985) en publiceerde verspreid enige verhalen. Omdat Aluman
145
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Deze legenden verschenen later in de krant De Surinamer, 1908-1909 (aankondiging in DS
96/29-11-1908 e.v.). Twee mythen over de ontdekking van pyjai-geheimen bij Penard 1928:
669-671. Pater Van Emstede verzamelde alle verhalen van de Penards in een onuitgegeven
typoscript dat aanwezig is bij het Bisdom Paramaribo.
Over Van Cappelle zie Snelleman 1932. Over Roth zie Snelleman 1926/27.
Verg. Kloos 1971: 278-280, Kloos 1975: 102-104, Kloos 1976: 24-25 en Kloos & Aluman
1991. Kappel 1959 ‘deelde een verhaal mee’. Voor andere verhaalbronnen zie hierboven bij
Toenaé en hierna bij Cirino en Aluman.
Van Stenny Aloewanai, W.S. Aloewanai, R-N.S. Aluman, J.P. Hariwanare, H.
Hariwanare-Tapoka, R. Koeliamo, André Maipo, M.C. Maleko, Roberto Maleko, Marie Jeanne
Pierre, L. Pané, Marie Jeanne Pierre, J. Peasgood-Shewchuck, A. Stjura en B. Stjura; alle
titels opgenomen in Bibliography of the Summer Institute of Linguistics in Suriname (1997:
14-15).
‘Pyindo’ in het Karaïbs met Engelse vertaling in Kloos 1971: 278-280. ‘Ewarumy/De slechte
geest’ in Van Kempen 1989b: 31-32. ‘Epakano jakonombo/Tijdens de opstanding’ in Van
Kempen 1989c: 133-135 en de definitieve versie in Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992:
46-47. ‘Ipetymbo/Het oude been’ in Van Kempen & Bongers 1990: 33-34. ‘Julawai/De strijd
tussen goed en kwaad’ in Van Kempen & Bongers 1993: 38-42. ‘De hond en de papegaai’,
‘Ombadapo, het gezicht’ en ‘Pairandipi, de menseneter’ verschenen in Kloos & Aluman 1991.
Een bundeling van Alumans verhalen onder de titel Epakano jakonombo/Tijdens de opstanding
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ook degene is geweest die het materiaal uit de orale inheemse tradities heeft ingezet
voor nieuw scheppend werk - en dan met name het theater - wordt aan hem een
Profiel gewijd in deel IV, de geschreven literatuur van 1975-2000.

Profiel: A.C. Cirino
Leven en werk. André Carolus Cirino werd geboren op 20 mei 1929 in Goede Hoop,
een dorp van moerato-karaïben aan de Coppenamerivier (district Saramacca). Al
in zijn jonge jaren hoorde hij vele karaïbse verhalen van zijn vader Thomas Frans
Banda, zijn belangstelling voor de inheemse culturen zou later door cultuurvorser
Robert J. Kiban versterkt worden. Als kind werd Cirino al naar Paramaribo gestuurd
om daar op school te gaan. Hij zou zijn leven lang blijven studeren en in 1989 zijn
studie landschapsplanning in (sub)tropische landen afronden

was al persklaar in 1993, maar is nooit verschenen. Bespreking van het liederenbundeltje:
‘Atamygano Warery’, in DWT 7-6-1985.
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aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Hij werkte onder meer als
boswachter, proeftuinbeheerder en vanaf 1995 als specialist voor rurale ontwikkeling.
In verschillende organisaties van inheemsen vervulde hij bestuursfuncties. Een van
zijn vroegste publicaties verscheen in De Ware Tijd van 1963, een felicitatiegroet
aan de pas aangetreden nieuwe regering, waarin hij aandacht vraagt voor de eerste
bewoners van het nieuwe werelddeel Amerika naar wie ‘niemand omkijkt, tenzij om
151
als pronkstuk te dienen’. In dezelfde krant begon hij in 1964 met de wekelijkse
publicatie van karaïbse en arowakse verhalen, onder het pseudoniem Jakono Rino
(wat betekent: Vriend Rino); deze vertellingen werden in 1970 gebundeld in twee
152
delen Indiaanse Vertellingen. In de tweede helft van de jaren '80 verscheen op
onregelmatige basis een serie bijdragen in het dagblad De West: ‘Geknechte
Indianen - geknechte wereld’, opnieuw onder de naam Jakono Rino.
De ruim tachtig verhalen die Cirino in zijn Indiaanse Vertellingen bijeenbracht,
vormen nog altijd de grootste gepubliceerde collectie karaïbse en arowakse
vertellingen. Cirino heeft ze thematisch opgedeeld: deel I geeft afdelingen ‘Mensen
en dieren’ en ‘Dieren’, deel II ‘God, paradijs, hemel, zondeval, zondvloed’, ‘De mens’,
‘Maan en sterren’, ‘De geestenbezweerder’ en ‘Mens en geest’. Deze indeling is
eerder gemaakt op basis van praktische overwegingen, dan om recht te doen aan
een bij de karaïben zelf levend besef van onderscheiden genres. De karaïbse
kosmologie trekt, zoals eerder toegelicht, geen grenzen tussen natuur en
bovennatuur. De metafysica wordt uitgedrukt in termen ontleend aan het alledaagse
leven, terwijl bijna elk alledaags moment en al helemaal de rites de passage in het
leven (geboorte, initiatie, huwelijk, dood) ingekaderd worden in een
kosmologisch-metafysisch begrip zonder vorm van historische lineariteit of een
afbakening van realistische versus surrealistische werelden. De vorm die Cirino
heeft gekozen om zijn verhalen naar buiten te brengen is sterk gericht op een
lezerspubliek. Het zijn eerder navertellingen die formeel nauw aansluiten bij de wijze
waarop westerse folkloristische verhalen worden verteld. Jammer genoeg verliezen
de verhalen daardoor ook veel van de authenticiteit die wél terug te vinden is in
bijvoorbeeld de vertaalde bandtranscripties van Peter Kloos.

2.3 Liederen
De kari'na kennen de volgende liedvormen:
a) de aremi-liederen of pyjai warery zijn liederen die de pyjai bij zijn nachtelijke
153
rituelen zingt. De korte teksten ervan bevatten vaak aansprekingen aan dieren;
de woorden liggen grotendeels vast en worden een groot aantal keren herhaald.
Omdat de pyjai zichzelf begeleidt met een maraka, een rammelaar gemaakt uit een
150
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Titel van zijn afstudeerscriptie: Landschapsarchitectuur in Kiisi Town, Kenya, bezien in relatie
tot de politiek (DWT 9452/10-8-1989). Over Cirino: ‘Een leven voor de Surinaamse inheemsen’
in Van Kempen 1993c: 52-54.
A.C. Cirino, ‘De stem van een Indiaan’, in DWT 1738/16-5-1963.
Eerste aflevering in DWT 2059/6-6-1964, laatste in DWT 3035/19-8-1967. Vergelijking leert
dat van deze verhalen er 49 niet gepubliceerd zijn in zijn twee delen Indiaanse vertellingen,
terwijl 7 verhalen uit de bundels niet in de krant zijn verschenen. Persbericht van de
verschijning in S 127860/25-7-1970. Illustrator was Jules Chin A Foeng. De twee deeltjes
werden ongewijzigd herdrukt door Bolivar Editions in 1977, en het eerste deeltje nogmaals
door Cirino zelf in 2000. Thea Doelwijt 1972: 19-24 nam er vier op. Een nieuwe vertelling,
‘De inheemse man en een priester’, verscheen in Van Kempen & Bongers 1993: 50.
Andere spellingsvarianten: alemi-liederen en oremi-liederen.
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kalebas die met steentjes of pitjes is gevuld, worden deze liederen ook wel
154
maraka-liederen genoemd. Wanneer de pyjai met een seance begint, zegt hij
‘Atamynga wy'sa’, wat betekent: Ik keer in mijzelf. De liederen hebben een
trance-effect en wanneer een zieke genezing zoekt, zal ook die zichzelf geheel aan
de genezer moeten overgeven. In zijn tokai (hut) spreekt de pyjai in verschillende
stemmen om het contact met de geesten tot stand te brengen. De liederen zijn
meestal treurig van melodie, maar ze kunnen ook op parlando-toon gezongen
worden. Daarnaast kennen de sjamanen opgewekte liederen voor feestelijkheden,
en er zijn zelfs pyjai-liederen waarin kwade geesten of geesten

154

Het vervaardigen van instrumenten wordt uitvoerig beschreven door Kiban 1966: 6-8; verder
door Aluman 1999: 184.
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van overledenen uitgescholden of getreiterd worden. Soms zijn deze gewijde
liederen zeer oud, soms van recentere datum - en in dat geval zijn de componisten
ervan bekend. Er is een eeuwenoude aremi, die het ontstaan van kunstzinnige
bezieling bezingt. Een meisje gaat zo totaal op in de beschildering van aardewerk,
dat zij niet hoort hoe haar lievelingsdier, een aapje, om haar huilt. De tekst ervan
luidt:
Jamorebane emëhrë
ta'mehadabore saperarë
tïmènubore da tandemo.
E'kë wayaru pona tïme
urare o'tapa tura,
tura, tura, tura.
De dochter van mijn leermeester
in bevallige houding bij het verfraaien
van mijn sapera in schoonheid gevangen,
hoort niet het jammeren van haar huisdier.
Vastgebonden aan de paal kan het slechts huilen,
156
jammeren, jammeren en jammeren.

b) sambura-liederen of sambura warery worden gezongen bij feestelijke
gebeurtenissen, in de meeste gevallen alleen door mannen, die sambura pokonokong
(begaafden bij de tromzang) worden genoemd. De liederen zijn afwisselend van
ritme en worden begeleid door een sambura, een grote trom van cederhout waarin
harde pitten zitten en waarvan één vel bespannen is met een bladnerf van de
maripapalm. Eén man heeft in de regel de leiding en hij wordt dan ook geacht de
hele nacht door te spelen. De dansers staan hand-in-hand in een rij voor hem en
bewegen de knieën, maar komen niet van hun plaats. Sambura-liederen kunnen
over allerlei onderwerpen gaan, met mensen, dieren of sterren als protagonisten.
Een sambura-lied gezongen door Theodorus Banga te Corneliskondre aan de
Wayombokreek is het volgende:
Wokïrï pore su ra au weiya ne ra
sikasa ro mero o waine
tïpïratake pore su au ra
tïpoitoke pore su yano au ra
tïguduke pore su yano au ra
tomiyake pore su rïpo au ra
Een echte man ben ik geworden, vriend
Ik maak het (zing het lied) voor jullie.
Heel veel geld heb ik, vriend.
Heel veel jonge mannen heb ik, vriend.
Heel veel bezittingen heb ik, vriend.
157
Heel veel meisjes heb ik, vriend.
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Kiban 1966: 9. Over tempo, metrum en melodie: zie Kiban 1966: 11-12.
Ontleend Malajuwara & Van Nie 1997: 82; herziene redactie van het Kari'na en Nederlandse
vertaling: Frans Malajuwara, die ook een toelichting en interpretatie geeft. Een afwijkende
versie van dezelfde alemi is opgetekend door Nardo Aluman en opgenomen in
Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 49.
Geregistreerd door B.J. Hoff en gepubliceerd door Kiban 1966: 25. Bij de dans die Kappler
1887: 229 beschrijft gaat het vermoedelijk ook om een sambura.
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c) karawasi-liederen of karawasi ewary zijn klaagzangen die bij rouwrituelen door
de vrouwen (karawasikoponong) gezongen worden; een voorzangeres begint te
neuriën, dan te zingen, gevolgd door de andere vrouwen. Vervolgens begint het
dansen met een bijna onmerkbaar knikken van de knieën, de kring gaat lopen, lopen
wordt een soort hink-stap-sprong, steeds wilder gaat het dansen tot het plotseling
stopt; soms voegen de mannen zich erbij. De liederen bezingen verschillende
aspecten van een overledene, vaak van persoonlijke aard maar zonder dat er iets
kwaads gezegd wordt (andere personen krijgen het soms wel te verduren). Wel
worden kwade geesten bespot, omdat door hun tussenkomst het sterven is
voorgevallen. Er is veel ruimte voor improvisatie in deze liederen, die soms wel
vijftien minuten lang doorgaan
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op dezelfde melodie (die overigens niet altijd treurig is). De begeleiding gebeurt
door een karawasi-rammelaar, gemaakt van warimbo-riet met harde zaden. Het
zingen en dansen herhaalt zich op het eerste feest na het overlijden (na een week
158
of een maand), en vervolgens bij het rouwopheffingsfeest, de epakadono.
Op 24 februari 1967 registreerde Peter Kloos te Christiaankondre een
karawasi-lied, gezongen voor de kleine Selikian, een mentaal en fysiek gehandicapt
meisje, voor wie de ouders met veel liefde gezorgd hadden. Op het rouwfeest een
week na haar overlijden, werd het zingen opeens overgenomen door Augustinus
Kayuma, die de plaats innam van zijn oude moeder, de grootmoeder van het meisje,
die zelf te ziek was om te komen. Ze had haar zoon gevraagd in haar plaats te
zingen:
yeyukupa me'i, iso'ne wo
kodanomene mana, iso'ne membo
tïwopïlï sene'i anotï tïwopïlï sene'i
itako men golo wo, elo golo i'kiako mengolo wo
wïtolï supiya ilogelo wïtolï supiya
yetunbe ‘wa ï’me, yetunbe ‘wa ï’me go le
tata, kedepïiko do nglo
yetunbe ‘wa ï’me, mene golo yetunbe ‘wa ï’me
mondo bore man do,
kwama etï mondo bore man do
je liet het me niet weten [dat je ziek was], mijn kleindochter
159
zoveel droefenis roep je op, mijn kleindochter
je grootmoeder wilde komen, hoe graag wilde zij komen
vergeef haar hoor, verschoon haar hiervoor [de afwezigheid]
ik kan niet komen, onmogelijk kan ik komen
want ik ben ziek, erg ziek ben ik
tante [moeder van de overledene], wees niet beledigd
ziek ben ik, erg ziek ben ik reeds lang, mijn kind
moge jullie het goed gaan,
160
ook bij het geluid van de bamboefluit

d) oorlogsliederen. De gebroeders Penard publiceerden in 1907 dit oorlogslied:
Okone Kaikoetjijumu, okone Awaloewa
Kaikoetji ke wa,
Awoe tage Kaikoetji toewotjan irowala
Okone Ikili inasao ko.
Wij roepen u, Tijger, kom geest van geweld,
Doorgloei met uw vuur al ons wezen,
Omzweef ons opdat in deez' bloedigen strijd,
158
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Van Coll 1903: 528-529 beschrijft een begrafenis. Uitvoerige beschrijving van de rouwrituelen
bij Kloos 1971: 143-153 en Malajuwara 1998.
Een verwijzing naar de droevige situatie waarin de familie van de overledene zich bevindt.
Ontleend aan Kloos 1996: 11. De Nederlandse vertaling uit het Kari'na is van Frans
Malajuwara. Kloos tekent bij de regel ‘tata...’ aan dat de zanger hier schreeuwde naar de
vrouwen in de cirkel die eerste weigerden mee te zingen en die daarop zijn regels begonnen
te herhalen. De fluit is een kwama. De laatste regel betekent: ik kan zingen.
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De vijand den Caraïb leer' vreezen.

Assid vermeldt in De eeuwige cirkel uit 1946 dat het initiatieritueel dat jongeren tot
162
volwassenen maakt, besloten wordt met krijgsliederen. Frans Malajuwara echter
meent dat krijgsliederen nooit bij initiatierituelen voorkomen. Overigens worden
krijgsliederen sinds lang niet meer gezongen.
e) pitjani warery of wiegeliedjes worden door volwassenen of oudere kinderen
gezongen om een kind in slaap te brengen, waarbij zij een lichte rammelaar (pitjani
marakari) gebruiken. Peter Kloos registreerde deze tekst:

161
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Penard & Penard 1907, I: 67 (de Nederlandse tekst bevat nog twee strofen). Op 68-69 nog
enkele tekstvoorbeelden.
Assid 1946: 35.
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wayan membo
tïsano bona watï
tulale loten watï
Het kleine schildpadje
verwacht zijn moeder niet
163
maar het huilt er niet om.

f) sapie warery of spelliederen worden door kinderen gezongen tijdens het spel. Bij
bijvoorbeeld het zingen van ‘Asirisingsing’ (de naam van een grote bruine bij), knijpen
de kinderen elkaar in de handrug. Heeft een van de kinderen zijn hand uit de kneep
kunnen krijgen, dan klappen ze allen in de handen, waarbij ze zingen: ‘Ajaj jarë iwio
164
ko’ (Klap in je handen).
Het liedrepertoire is uiteraard breder, in zoverre ook school- en kerkliederen en
andere via de radio verbreide liedjes gezongen worden, maar deze zijn niet
karakteristiek voor de kari'na. Kiban deelt mee dat de teksten in het Sranan van
pater A. de Groot CssR die ook op karaïbse melodieën gezongen worden, populair
zijn in de dorpen aan de Marowijne (waar De Groot, gestationeerd te Albina, geregeld
165
kwam).
Bronnen. De grootste collectie van pyjai-liederen - maar liefst 86 - werd tweetalig
gepubliceerd door A.Ph. Penard (1928). Zes aremi-liederen, zeven sambura-liederen,
vier karawasi-liederen en twee pitjani-liederen zijn opgenomen, vertaald en toegelicht
door Robert Janki Kiban in Muziek, zang en dans van de Karaiben in Suriname
(1966). Peter Kloos 1978: 353-356 heeft twee aremi-liederen, twee sambura-liederen,
twee karawasi-liederen en één kinderliedje gepubliceerd. Eén karawasilied met
Engelse vertaling in Kloos 1971: 276-278. De culturele vereniging Oemari heeft een
bundeltje uitgebracht met liederen die de pyjai zingt als voorbereiding op de komst
van de goede geesten: Atamygano Warery (1985), met Nederlandse vertaling van
Nardo Aluman. Een aremi daaruit is overgenomen in Spiegel 32-33. Elf
aremi-liederen, vijf sambura-liederen en vier karawasi-liederen zijn door Hillary de
Bruin (1992) met muzieknotatie opgenomen in Orino (1992), met Nederlandse
vertaling van Nardo Aluman. Cultuurstudies te Paramaribo bracht er ook een cassette
van uit. Eén karawasilied voorts in de Spiegel 30-31. Pyjai-liederen, trommelliederen
en begrafenisliederen zijn te beluisteren op de cd The Maroni river Caribs of
166
Suriname (1996).

2.4 Spreekwoorden
De karaïben kennen wel spreekwoorden en zegswijzen, de amyme, maar ze zijn
kleiner in getal en komen minder frequent voor in het alledaagse taalgebruik dan
163
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Kloos 1978: 356. In de laatste regel is ‘hij’ veranderd door ‘het’.
Ontleend aan Kinderspel in Suriname (1963: 43), waar nog enkele spelletjes en liedteksten
worden gegeven. In de lijst van spelactiviteiten van Ahlbrinck 1931 en in de paragraaf over
spelletjes in Kloos-Adriaansen 1974: 27-32 komen geen teksten voor.
Kiban 1966: 10; ongetwijfeld doelt hij op de liedjes uit 12 Surinaamse kwikstaartjes: De Groot
1963.
Met de teksten, vertalingen en foto's: Pan Records/KIT, Royal Tropical Institute, ‘The Music
Collection’, nr. 4005 KCD. Eerder als lp verschenen onder de titel Indiaanse liederen uit
Suriname: De Karaiben van de Marowijne (1975) als Tropenmuseum LP 2 (VR 20.158).
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bij bosnegers en creolen. Opvallend was dat de oude vertelster Catharina Koloi van
Galibi, gevraagd naar spreekwoorden, het Kari'na-woord voor spreekwoorden niet
kende, en zich ook geen spreekwoord voor de geest kon halen. Het inwinnen van
inlichtingen bij andere dorpsbewoners, leverde uiteindelijk alleen de zegswijze ‘Haar
zak die barst’ op, een uitdrukking om aan te geven dat iemand platzak is.
Nardo Aluman deelde aan Joop Vernooij voor diens studie over inheemsen en
kerken enkele zegswijzen mee over de relatie tussen blanken en inheemsen:
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Inoro ko'u parana-agyry wara tukoroke.
[Zo kaal als een blanke.]
Parana-agyry wara tymasitore gase amombe.
[Zo gierig als de blanke.]
Amoro parana-agyry suma onone.
167
[Jij blanke, menseneter.]

Het laatste voorbeeld lijkt erop te duiden dat deze wijze van uitdrukken moet dateren
van lang geleden. Zelf is me in de bijna twintig jaar dat ik met kari'na omga, nooit
een van deze kwalificaties toegevoegd. (Wel noemde mij een broer van Nardo
Aluman, nadat hij een indrukwekkende hoeveelheid spiritualiën had verwerkt:
‘Columbus!’)

Close-up: Inheemse orale cultuur aan het einde van de 20ste eeuw
Christianisering, urbanisatie, verwestersing en technologisering zijn niet aan de
inheemse culturen voorbijgegaan. Als in een samenleving waarin het mythisch
bewustzijn zo sterk is, de invloed van deze factoren merkbaar wordt, dan kan het
niet anders of er ontstaat een ander bewustzijn. Daarmee komt de rol van de orale
tradities ook in het geding. Aan de hand van een case study zal hier beschreven
worden hoe in één karaïbs dorp de orale literatuur (nog) functioneert aan het einde
van de 20ste eeuw. Ik bezocht dit dorp, Galibi aan de monding van de Marowijne,
twee maal: van 11 tot 13 januari 1996 en opnieuw van 20 tot 22 september 1997.
Beide keren fungeerde Josine Aluman als gids en tolk. Wij spraken urenlang met
vier personen: Ricardo Pané, dorpshoofd van Christiaankondre, Maximilianus George
Langaman, ex-dorpshoofd van Langamankondre, Catharina Monica Koloi, vertelster,
en Victor Hariwanare, pyjai en verteller. Het navolgende is een compilatie van wat
deze inwoners van Galibi meedeelden, aangevuld met gegevens uit bestaande
studies.
Galibi is een nederzetting aan de linkeroever van de Marowijne, en bestaat uit
twee dorpen: Christiaankondre (Kupariyumï in het Karaïbs) en het zuidelijker gelegen
168
Langamankondre (Karawasiunty). Vóór de koloniale tijd moet hier de plaats
Alusiaka gelegen hebben die groter was dan Paramuru, het latere Paramurumbo
(Paramaribo). Door toedoen van de West-Indische Compagnie zijn de oorspronkelijke
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Vernooij 1989: 158, noot 23.
Uitvoerige beschrijvingen van ligging, geschiedenis, bestaansmiddelen, familieverband, religie
en sociale structuur geeft Kloos 1971 en 1975, studies gebaseerd op materiaal verzameld
tussen april 1966 en februari 1968. De naam van deze in 2000 overleden antropoloog is niet
geheel onomstreden op Galibi. Volgens Maximilianus Langaman heeft hij in zijn boeken
geregeld verkeerde informatie gegeven, omdat bepaalde begrippen niet goed zijn
overgekomen. Bovendien neemt men het hem kwalijk dat hij na zijn vertrek niets meer van
zich heeft laten horen; men ziet het zo dat hij dankzij Galibi zijn hoogleraarschap heeft
verkregen, terwijl de inwoners van Galibi er zelf niets wijzer van zijn geworden. Het grote
verschil met de tijd dat Kloos op Galibi werkte is dat er nu een generatie is die de zaken
kritisch bekijkt en die niet via tolken haar zegje hoeft te doen. Aldus nog altijd Langaman.
Concrete voorbeelden van niet correcte informatie waren moeilijk los te krijgen; Josine Aluman
meent dat men het niet waardeerde dat Kloos ook over het seksuele leven heeft geschreven.
Mij lijkt het niet onwaarschijnlijk dat dertig jaar nadat Kloos zijn onderzoek verrichtte, bepaalde
sociale en kosmologische concepties zijn veranderd. Het is niet onmogelijk dat op Kloos met
terugwerkende kracht alle wantrouwen van de inheemsen ten opzichte van de blanken is
geprojecteerd.
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bewoners van Galibi verspreid geraakt. Aan de monding van de Marowijne werd
een kokospalmplantage opgezet, waaraan vandaag de dag enkel de kokospalmen
en wat stukken oud ijzer nog herinneren. De karaïben die op die plaats woonden
vestigden zich elders in verschillende dorpen langs de Marowijne,
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zowel aan Surinaamse als aan Frans-Guyanese kant (Mana). Nog altijd is het
grootste probleem waarmee de inheemsen te kampen hebben, de rechten op de
grond. In de jaren '90 werden er acties gevoerd op basis van gegevens uit
wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van het onderzoek van de Amsterdamse
hoogleraar in de rechtssociologie André Hoekema werden door de Surinaamse
170
overheid echter niet erkend, en een inheems memorandum werd niet geaccepteerd.
Ricardo Pané, geboren op 12 juni 1952, is dorpshoofd van Christiaankondre.
Maximilianus George Langaman, geboren op 29 juli 1932, is oud-kapitein van
Langamankondre. Pané noemt zich niet meer kapitein, omdat hij die term te beladen
vindt en associeert met de koloniale tijd. Pané spreekt Nederlands met me, voorts
spreekt hij Karaïbs en Sranantongo. Ook Langaman spreekt deze drie talen, maar
het gesprek verloopt uitsluitend in het Kari'na auran, met af en toe een woord Sranan
of een ‘Watch out!’ ertussendoor.
De beide dorpen die samen Galibi vormen, tellen een kleine duizend inwoners
(met een duidelijk vrouwenoverschot). Galibi, zegt Pané, is het laatste karaïbse dorp
dat de oorspronkelijke bevolking en cultuur heeft bewaard. In Mata en Bigi Poika,
twee dorpen in Midden-Suriname, zijn het nog voornamelijk de ouderen die het
Kari'na auran spreken (mijn eigen observatie is dat ook de middengeneratie en zelfs
kleine kinderen daar die taal nog spreken, maar dat jongeren die in aanraking komen
met het stadsleven geneigd zijn over te schakelen op het Sranan); in Galibi, waar
70% van de bevolking tot de jongeren behoort, spreekt iedereen nog Karaïbs. De
150 schoolgaande kinderen krijgen les in het Nederlands, maar ook hun moedertaal
171
staat op het lesrooster.
De tijd van het militair regime en de binnenlandse oorlog (1980-1991) heeft een
grote klap gegeven aan de karaïbse cultuur: de sociaal-economische situatie
verslechterde zodanig, dat veel jonge mensen hun dorpen, of zelfs het land verlieten.
Er dreigde een vergrijzing van de inheemse dorpen. De karaïbse nederzetting Calbo
aan de Cottica is door de oorlog zelfs geheel verdwenen. Het respect voor de
ouderen nam af en met het heengaan van verschillende van deze ouderen verdween
veel karaïbse kennis.

Cultuurdragers
Galibi bleef relatief onaangetast door de binnenlandse oorlog. De twee dorpen
hebben nog verschillende pyjai die de cultuur in leven houden. Volgens Pané zijn
de sjamanen elders in Suriname bijna verdwenen: in Akarani (Karaïbs voor Bigi
Poika) is de laatste pyjai, het dorpshoofd Jagendorst, in 1994 overleden.
Ook de oude leermeesters, de grote, machtige sjamanen van de
Beneden-Marowijne zijn er niet meer. Dat waren: Harry Mariwaju, meer bekend als
kapitein Langaman van Langamankondre, Tanpoko Yutu, Koffie en de oude
Anuwaritja. Latere begaafde pyjais waren de basja van Tapuku, Parajuwari, die zelf
de zoon van een groot sjamaan was, Stefan Chapeki van het dorp Pierrekondre en
169
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Kloos 1971: 17 vermeldt dat in 1913 een stuk land van 500 hectaren dat toehoorde aan het
indiaanse dorp Alusiaka, werd toegewezen aan de ‘Dutch West Indies Coconut Company’
en dat de inheemsen wegtrokken omdat zij door de werkers mishandeld werden.
Uitvoerig over deze problematiek: Kanhai & Nelson 1993, Vernooij 1988 & 1995 en Misidjan
2000.
In 1968, zo meldt Anneke Kloos-Adriaansen 1974: 122-126, werd op school Karaïbs gesproken
in de lagere klassen, maar stond de taal niet op het lesrooster. Er was geen enkele relatie
tussen de school en de traditionele religie en cultuur.
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de pyjai van Galibi, Jozef Anjuwari. Alledrie zijn zij overleden toen zij tussen de 55
en 60 waren.
Verschillende vrouwen van Galibi hebben een grote reputatie verworven als
cultuurdraagsters. Nopoko Pïrïwamo, eerste vrouw van kapitein Harry Mariwaju,
verkreeg onder de inheemsen aan de Beneden-Marowijne vanwege haar historische
en culturele kennis van de kari'na erkenning als ‘bewaarster van het woord’. De
Franse gezagsdragers van Frans-Guyana gaven haar de naam Perlamo, afgeleid
van het Franse ‘Par le mot’. In 1993 verkreeg haar dochter, Christina
Malajuwara-Mariwaju, dezelfde titel van ‘draagster van
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het woord’; haar kennis geeft zij nu door aan een groep jonge vrouwen verenigd in
de groep Epï (Origine).
Ook Rosalina Akajalimo Mariwaju, de tweede vrouw van kapitein Harry Mariwaju,
stond bekend om haar culturele kennis; bij haar overlijden noemde Nardo Aluman
172
haar de ‘culturele moeder van Galibi’. Rosalina Mariwaju overleed op 30 april
1992 op 82-jarige leeftijd. De ouders van Akajalimo waren afkomstig van het dorp
Calbo aan de Cotticarivier. Zij emigreerden in de tweede helft van de 19de eeuw
naar Frans-Guyana. Daar werd Akajalimo geboren in 1910 in het dorp Akarimari
aan de bovenloop van de Manaurivier. Zij verdiepte zich in de liederen waarmee
de overledenen worden herdacht, de karawasi-liederen, en genoot aanzien als een
bekwame traditionele vroedvrouw. Zowel in Frans-Guyana als in Suriname worden
nog steeds tientallen composities van Akajalimo ten gehore gebracht bij rouwrituelen
en de rituelen rond de rouwopheffing. Veel jonge vrouwen in Frans-Guyana en
Galibi, onder wie haar dochter Theresia Akajalimo, hebben karawasi-liederen van
haar overgenomen. De theatergroep Epakadono heeft een aantal van Akajalimo's
liederen op haar repertoire staan.
Christiaankondre kent nog acht vertellers, waarvan vijf pyjai. Op één na zijn ze
allemaal boven de zestig. Het zijn: de twee neven Pungtai, Catharina Koloi en haar
oudere broer de pyjai Victor Hariwanare (die niet dezelfde familienaam draagt als
zijn zuster, omdat hij als jongeling voor genezing naar de pyjai ging, bij wie hij de
naam van zijn beschermgeest verkreeg). Dan zijn nog vier andere pyjai: Philip Pané
en Harriët Pané (grootouders van Josine Aluman), Frans Janki en Reinier Alijamane.
De laatste was met zijn 47 jaar in 1996 de jongste van de pyjai van Christiaankondre.
Toegang tot bepaalde orale kennis verkregen leerlingen vroeger pas, wanneer
ze daar de gerijpte leeftijd toe hadden. Nu is er door jongere kari'na met de ouderen
gesproken om hun kennis die dreigt te verdwijnen, vast te leggen. Het was moeilijk
om hen van dat belang te overtuigen, maar alleen langs die weg zullen de orale
vertellingen bewaard kunnen blijven. De laatste vijftien jaar zijn mede met het oog
daarop culturele organisaties opgezet. De eerste was Toroshyo (genoemd naar een
zwart-gele vogel). Later werd deze vervangen door Terewijo (de algemene benaming
voor de kari'na). In 1983 werd de Stichting Oemari opgericht; hieruit groeide de
groep muziek-, dans- en theatergroep Epakadono.
Aan de strijd voor het behoud van de culturele eigenheid wordt door een steeds
grotere groep jonge inheemsen prioriteit gegeven. Galibi beschikt sinds 1996 ook
over een radiozender die uitzendingen verzorgt in het Kari'na auran, voor een flink
deel ook over en uit de karaïbse cultuur. Het isolement zoeken de inwoners echter
niet. Raciale vermenging heeft altijd plaatsgevonden en zal ook plaats blijven vinden.
Ricardo Pané zegt:
We zitten in een nieuwe wereld. Elk volk heeft zich ontwikkeld ten koste
van een bepaald stukje van zichzelf. Je terugtrekken lijkt me niet juist, je
probeert bij alle ontwikkeling de kern van je cultuur te behouden; het is
een rijkdom die je niet kwijt wilt. Door de introductie van allerlei moderne
zaken, gaat de Karaïbse cultuur achteruit, dat is een feit. Als één dorp
die cultuur in stand moet houden op een totaal aantal van 25 Karaïbse
en Arowakse dorpen, moeten we grote vraagtekens zetten bij waar we
mee bezig zijn. In Frans-Guyana is al bijna alles weg, Suriname dreigt
dezelfde kant op te gaan. Hoe lang het conserveren van de tradities hier
op Galibi nog kan worden voortgezet, is de vraag. We werken aan het
behoud van zeden en gewoonten. We hebben nog muziekinstrumenten
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Nardo Aluman, ‘In memoriam Rosalina Akajalimo Mariwajoe’, in DWT 20-5-1992.
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als de maraka en sambura, klederdracht etc. Maar over dertig-veertig
jaar? Misschien kunnen we dan niet meer praten over de oorspronkelijke
inwoners van Suriname.
Hierbij kan worden aangetekend dat aan de andere zijde van de Marowijnerivier
overigens eenzelfde soort geluiden gehoord kunnen worden. Daar, in Mana,
Frans-Guyana,
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beschouwen de inheemsen hun dorp als hét culturele centrum van kari'na-cultuur.

Een vertelster
Catharina Monica Koloi werd geboren op 21 juli 1919 te Tapuku, een dorp aan de
linkeroever van de Marowijne, een half uur varen noordwaarts van Albina. Toen
haar moeder overleed, was Catharina ongeveer vijf jaar oud. Ze verhuisde naar
Christiaankondre waar ze haar leven lang is gebleven. Ze spreekt Kari'na, Sranan
en een beetje Frans. Vertellen doet ze alleen in het Kari'na auran.
De vader van Catharina was nog een jongeling toen hij honderd jaar geleden deel
uitmaakte van de groep ‘indianen’ die als uitstallingsobject naar de
174
wereldtentoonstelling werd gestuurd. Hij werkte als sjouwer, toen het schip waarop
hij werkte plotseling zonk en hij geen kans meer zag te ontsnappen. Het wrak van
het schip dat zijn ziel opeiste, ligt nog altijd voor de oever van Saint Laurent. Hij was
een goed verteller, die veel van zijn vertellingen heeft doorgegeven aan zijn zoon,
Victor Hariwanare.
Vertellingen worden zowel langs de vaderlijke als de moederlijke lijn doorgegeven,
zij het dat traditioneel de verhalen die betrekking hebben op de levenswijzen van
man en vrouw door moeders worden verteld aan hun dochters en door vaders aan
hun zonen. Catharina Koloi heeft op de kostgrond vaak verhalen verteld aan haar
eigen dochter, die inmiddels overleden is, over het leven lang geleden. Zelf heeft
ze de verhalen echter niet, zoals gebruikelijk, van haar ouders gehoord, maar van
anderen. Ook van andere vertellers neemt ze verhalen over, maar geen vertellingen
van buiten de karaïbse groep.
Catharina Koloi vertelt alleen nog verhalen wanneer haar er direct om gevraagd
wordt; niet bij publieke manifestaties.
Opvallend is ook deze contrastwerking waarvan Catharina Koloi melding maakt:
wanneer het bos een naargeestige indruk maakt op de mensen, vertelt men ter
verpozing en afleiding een verhaal over een geheel ander onderwerp, bijvoorbeeld
een verhaal dat zich op het water afspeelt.
Catharina Koloi vertelt op een bijna nonchalante wijze, ze kijkt links en rechts en
zwaait een enkele keer met haar handen. Meer gestiek of mimiek blijft achterwege.
In haar wijze van vertellen komen slechts geringe intonatieverschillen voor. Ze klaagt
dat de jongere generatie de oudjes niet meer gelooft. Ze zijn niet geïnteresseerd in
de vertellingen en onder jongeren zijn geen nieuwe vertellers meer te vinden. Ook
de kunst van het pottenbakken dreigt te verdwijnen. De techniek, de tekeningen en
de symbolen heeft zij van oudere vrouwen afgekeken, maar het ambacht en de
175
oude kennis van het decoreren glijdt weg in de vergetelheid.
Catharina Koloi vertelt het verhaal ‘Mapewara’, een complex jachtverhaal met
veel uitweidingen, dat bijna een uur vraagt om verteld te worden. Kort weergegeven
komt de vertelling hierop neer: twee jagers zijn in het bos, als hun hond achter een
pakira (een bosvarken) aanschiet. De twee mannen kiezen elk hun eigen pad en
één van de twee verandert in een geest. In het verhaal wordt dan een soort Lot (of
ook Orpheus)-motief geïntroduceerd (zoals ook in ‘Ipetymbo’): de twee mannen
lopen achter elkaar aan, maar het is de ene verboden om om te kijken.
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Mededeling van Karin Boven die zich baseert op uitspraken van de Franse antropoloog Gérard
Collomb die werkzaam was onder de kari'na in Frans-Guyana.
Zij doelt hier op de tentoonstelling van door De Laveaux aangeworven karaïben in de Jardin
d'Acclimatisation te Parijs - waarover meer in Deel II, § 1.3 van de periode 1890-1923.
Over de pottenbakkerskunst: Van Putten 1992: 20-22.
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De jager die in een geest is veranderd, komt terecht bij Tamusi in de hemel, een
hemel die wordt voorgesteld als een paradijs met bloemen (Kapu Undywomapo).
Hij keert daarop terug naar de aarde om zijn moeder te bezoeken. Zijn wedergeboorte
vindt plaats doordat hij uit een nieuw vel wordt gehaald; zo wordt hij gereinigd van
vuil en kan hij schoon in
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zijn dorp terugkeren. Zijn moeder geeft hem veel kasiri te drinken. Hij krijgt daarop
een vreselijke aandrang om te wateren en verdwijnt in de bosjes waar hij door een
vrouw verleid wordt. Daarmee is hij opnieuw onrein geworden, hij kan niet meer
terugkeren naar de hemel en moet in het dorp blijven wonen. Op hoge leeftijd wordt
hij vermoord.
Catharina Koloi licht toe dat het verhaal gezien wordt als historische waarheid.
Het gebeuren moet plaats hebben gevonden in het district Para, heel lang geleden,
want ze heeft het van haar grootmoeder gehoord die het weer van háár grootmoeder
gehoord had.

Een pyjai
Victor Hariwanare werd op 1 juli 1912 eveneens geboren te Tapuku. Zijn grootvader
Manawari was krijgsheer in het gebied van de Kamoran (Boven-Mana) voor Awajulan,
opperhoofd der karaïben en stichter van Alusiaka (later: Galibi). Victor spreekt Kari'na
en Frans.
Hij is bezig met het vlechten van portemonneetjes, terwijl hij zich erover beklaagt
176
dat de jongeren niet geïnteresseerd zijn in de traditionele cultuur, in het vlechtwerk
noch in de Isenurupiry Jakonokonybo (oorsprongsvertellingen). Zelf heeft Victor
Hariwanare zijn verhalen vooral gehoord van zijn grootvader en grootmoeder in een
tijd dat er meer verteld werd dan tegenwoordig. De karaïben stonden zeer vroeg
op en bij een vuurtje werden dan aan de kinderen verhalen verteld; dat gebeurde
ook in de vooravond, voor het slapen gaan. Bij feesten werden grappige verhalen
ten beste gegeven, bijvoorbeeld Mojowai (spinvertellingen). Bij die gelegenheden
werden ook wel verhalen van heel vroeger verteld.
Victor zegt dat er verhalen zijn die hij niet wil afstaan, die hij voor zichzelf houdt
en hooguit misschien nog eens aan een leeftijdsgenoot wil vertellen, nooit aan
jongeren. Maar hij beseft tegelijkertijd heel wel dat het goed zou zijn als die
vertellingen werden vastgelegd, want zelf kan hij niet schrijven, en zonder vastlegging
neemt hij ze mee het graf in. Zelf heeft hij zeven kinderen gehad, vier jongens en
één meisje zijn nog in leven. Hij vertelt hun wel eens iets, maar betwijfelt sterk of
ze er echt interesse voor hebben en er wel iets van overnemen.
Zijn pyjai-kennis heeft hij gekregen van zijn leermeester Alukawai, pyjai van Mana
aan de overzijde van de Marowijne, in het dorp Kwasji. Alukawai had zijn eigen
zonen al tot pyjai opgeleid. Victor heeft zelf twintig jaar aan de Franse kant gewoond,
want zijn vrouw was van Mana afkomstig.
Victor Hariwanare was ongeveer dertig jaar oud toen zijn leermeester hem inwijdde
in de rituelen van de pyjai. De eerste maal moest Victor zeven dagen lang in de
tokai (het huisje van de leermeester) blijven. Voor je de tokai betreedt, moet je het
177
sap drinken van de takini, een plantensoort verwant aan cannabis. Als enig voedsel
kreeg hij gekookte hagedisjes te eten, die voor hem door oude vrouwen waren
bereid (oude vrouwen, omdat zo vermeden werd dat er menstruerende vrouwen in
de tokai kwamen). Hij moest gedurende die week veel roken. Toen hij eruit kwam,
moest hij tabakswater met kasiri drinken bij wijze van buikspoeling (braken). Over
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Een onderzoek onder inheemsen in de stad wijst uit dat 19% van de respondenten de
vlechtkunst beheerst, 16% kettingen rijgt, 13,5% hangmatten vervaardigt, 12% beheerst het
maken van indiaanse kleding, 8% de pottenbakkerskunst en 4,5% het maken van
muziekinstrumenten (Wekker e.a. 1992: 65).
Plotkin 1995: 277.
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een periode van twee maanden bracht Victor Hariwanare drie maal een week in de
178
tokai door. Daarna deed hij zelf zijn ervaring als pyjai op.
Victor is zelf rooms-katholiek gedoopt op Albina. De echte pyjai, de oude die reeds
allemaal overleden zijn, gingen niet naar de kerk, ze wezen het christendom af. Hij
zelf zegt dat hij niet zoveel macht bezit. Hij is er vooral voor het genezen van
eenvoudige koortsen

178

Deze beschrijving komt in grote trekken overeen met de inwijding tot pyjai zoals Penard 1928
en Aluman 1999 die beschrijven.
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en kwalen. (Hierbij zij aangetekend dat ‘klachten’ over de afnemende kracht van de
pyjai, niet karakteristiek zijn voor het einde van de 20ste eeuw. In 1928 noteerde
A.Ph. Penard al: ‘Er leefden nog enkele sterke pujai's op eenzame plaatsen in
Boven-Marowyne, maar de krachtigste onder hen stond niet eens gelijk aan den
179
zwaksten van vroeger.’ ) Mark Plotkin, een botanicus die in het laatste kwart van
de eeuw op verschillende plaatsen in de Guyana's verbleef, breidt dezelfde observatie
180
uit naar de hele regio.

3. Lokonon (Arowakken)
3.1 Inleiding
De lokonon (vaak arowakken of arawakken genoemd) zouden rond 500 na Christus
in de Guyana's terecht zijn gekomen en omstreeks 500 jaar later merendeels door
181
de kari'na zijn verdreven. De vraag is dan wel hoe dit zich voltrokken moet hebben:
arowakse en karaïbse woongebieden lagen kris kras door elkaar heen. Vanaf de
vroegste geschriften zijn de arowakken als zachtaardig en vredelievend gesteld
tegenover de karaïben die agressief en oorlogszuchtig zouden zijn. Ook verschillende
mythen en legenden van zowel arowakken als karaïben geven voedsel aan de oude
182
tegenstelling en daarop gebaseerde ideeën over de volksaard. Die lijn direct
doortrekken naar de aard van de tegenwoordige inheemsen is overigens een
hachelijke zaak, omdat daarmee een stereotype karaktertypologie snel in het leven
is geroepen. C.H. de Goeje waarschuwde al in 1910: ‘Hoe meer dit ras bestudeerd
wordt, des te duidelijker komt het uit, dat de slechte eigenschappen die men het
vroeger toedichtte, veelal berusten op vluchtige waarneming, vooroordeel, en wellicht
183
op het streven de eigen euveldaden te bemantelen.’
184
Vóór de komst van de Europeanen was Paramaribo een arowakse nederzetting.
Tegenwoordig liggen de arowakse dorpen in het Para-district in een ruime cirkel
rond het internationale vliegveld en voorts in West-Suriname aan de Corantijn en
de rivieren in het district Nickerie. In totaal gaat het om een twaalftal dorpen en een
185
vijftal met een gemengde arowaks-karaïbse bevolking. Deze dorpen zijn praktisch
voor honderd procent rooms-katholiek. Daaruit de conclusie trekken dat de
arowakken de levenswijze van de hoofdstad hebben overgenomen, zou te voorbarig
zijn. De sjamaan leek bij de arowakken bijna geheel te verdwijnen, maar aan het
179
180
181
182

183
184
185

Penard 1928: 626-627. De Goeje 1929/30a: 286 maakt een vergelijkbare opmerking.
Plotkin 1995.
Wekker e.a. 1992: 2.
Een arowakse mythe over de goede arowakken versus de uit wormen voortgekomen karaïben
tekende C. van Coll op, die beide volkeren uitvoerig beschrijft in vergelijkend perspectief
(1903: 453-529; de mythe wordt geciteerd in Helman 1978: 89 en is ook te vinden bij Taylor
1977: 115). Van de vijf legenden die Van Coll 1907-1908 geeft zijn volgens mededeling van
Peter van Baarle de nrs. II, III en IV arowaks, en waarschijnlijk ook nr. I. Algemeen over de
arowakken: Abbenhuis 1939. Ook Bolingbroke 1807: 145-154, Boekhoudt 1874: 129 en
Kappler 1882: 173 plaatsten de oorlogszuchtige karaïben tegenover de vreedzame arowakken.
Over recentere verhoudingen: Derveld 1976.
Aangehaald uit het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap,
2e Ser. dl. XXVII, 1910, p. 604, in: Lichtveld 1949b: 220.
Aldus Van Coll 1903: 8; Van Baarle & Sabajo 1989: 17. Ahlbrinck 1931: 361 meent dat de
naam Paramaribo van Karaïbse oorsprong is. Uitvoerig over deze naamgeving: Simons 1943.
Van Baarle & Sabajo 1989: 15. Vernooij 1992: 11.
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einde van de jaren '80 werd er in Bernharddorp weer een sjamaan opgeleid. De
taal van de lokonon, het Lokonon Djan, behoort tot de Arowakse taalfamilie. Volgens
de linguïst Peter van Baarle wordt ze niet meer geleerd door jongeren en zijn alle
187
sprekers ervan inmiddels boven de vijftig.

3.2 Verhalen
In hun structurering maken bijna alle inheemse vertellingen gebruik van (een aantal
van) de volgende procédés (waarvan sommige overigens evenzeer karakteristiek
188
zijn voor volksvertellingen van elders in de wereld ):
a. het verhaal wordt in gang gezet door een vraag (meestal naar de herkomst
van namen, sterren of dieren), een verstoring van de dagelijkse orde (een
ontmoeting met een kwade geest; een man zoekt een vrouw; een val blijkt
geen wild meer te vangen; een misverstand: iemand heeft bepaalde woorden
niet goed gehoord etc.) of een uitdaging;
b. er vindt een gemakkelijke gedaanteverwisseling plaats van mens naar dier en
omgekeerd (ebesoa in het Arowaks = veranderen);
c. familiale spanningen compliceren het verhaal (naijver onder familieleden;
spanning met de schoonfamilie etc.)
d. de protagonist wordt aan een beproeving onderworpen, vaak trapsgewijs (in
het door Theodorus Makosi van het dorp Powakka vertelde verhaal ‘De
aasgieren’ wordt een man door zijn schoongrootvader eerst uitgedaagd water
in een visnet te halen, dan vissen uit een klein kreekje, vervolgens een bank
189
te maken met een afbeelding van het hoofd van de grootvader) ;
e. de protagonist moet een bekoring weerstaan (geld, drank, de zee);
f. magische middelen helpen de protagonist, of geven anderszins het
handelingsverloop een wending (meest frequent de tulala, planten die als
bezweringsmiddel worden aangewend);
g. dieren treden op met een zinnebeeldige functie: de houtluis symboliseert de
vernielzucht, de powisi (hokkohoen) de nieuwsgierigheid, de parasolmier succes
190
enz. ;
h. er is sprake van een strijd;
i. er is sprake van hulp door goede geesten of de vijand ondervindt tegenwerking
van kwade geesten;
j. de protagonist of zijn antagonist ondergaat een transformatie, wordt verminkt
of gedood (geen uitzondering is dat daarop een kannibalistisch maal volgt); in
verhalen over de oorsprong van sterrenbeelden is er altijd sprake van een
191
mythisch persoon die moet lijden voordat hij ten hemel stijgt ;
186
187
188
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190
191

Wekker e.a. 1992: 74. Over de arowakse sjamaan: De Goeje 1942.
Een beschrijving ervan geven De Goeje 1928 en 1928/29b (verouderd) en Pet 1987; een
taalcursus en woordenboek is Van Baarle & Sabajo 1989. Van Baarle ter perse.
Verfijning van dit model is mogelijk, en beproefd door Flowers 1952. Interessant zou het zijn
om een structurele typologie van de inheemse vertelling te vergelijken met die van het sprookje
zoals Vladimir Propp 1970 of de volksvertellingen zoals Aarne 1910, Jolles 1930 of Thompson
1976-1979 die hebben ontworpen. Dubelaar 1972 gaf een bescheiden aanzet tot een
Surinaamse verhaaltypologie met vijf afro-Surinaamse fabels. Zie ook wat bij ‘Vertelritueel
en structuur’ in de Close-up over de Anansitori vermeld wordt over structuuranalyses.
Boven e.a. 1989: 143-146.
Een lijst bij Penard & Penard 1907, I: 216-219.
De Goeje 1948: 53.
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k. de verminking of de dood heeft een permanent gevolg (het ontstaan van
192
bijvoorbeeld een hemellichaam, een diersoort, een ziekte, een lichaamsdeel
enz.).

Close-up: Een arowakse vertelling
‘Konokokoja/De bosgeest’ werd verteld door Emelina Sabajo (geb. 1911). Zij woont
te Hollandsekamp bij het internationale vliegveld van Suriname. Haar zoon, Mauricius
Albert Sabajo, heeft het verhaal bewerkt en de zo letterlijk mogelijke vertaling uit
193
het Arowaks is van Peter van Baarle. Het verhaal opent met deze karakteristieke
herhalingen:
De honingzoeker.
Hij ging honing losbreken uit bomen. Hij had een kalebas op zijn hoofd
gezet en die paste hem naadloos. Hij ging honing zoeken en hij ontmoette
een bosgeest.
De bosgeest spreekt tegenover een jongeman zijn waardering uit over diens mooie
hoofd. De man antwoordt dat dat komt omdat hij zich gescalpeerd heeft. De bosgeest
vraagt of hij hem ook kan scalperen. Op pijnlijke wijze wordt de hoofdhuid van de
bosgeest verwijderd en met peper ingesmeerd; later groeien wuivende peperstruiken
op het hoofd. Als de man de bosgeest weer ontmoet, maakt hij hem wijs dat niet hij
de scalpeerder was. Ze zoeken naar de overblijfselen van de dader, vinden een
dood hert en dansen op het geraamte. Dat duurt zo lang dat de man er erg moe
van wordt. Hij duwt de bosgeest op de grond, zodat diens hoofd breekt.
‘Wak-wak-wak-wak-wak’, deden zijn wegvliegende hersenen. Zijn
hersenen splitsten zich, dat werden nachtzwaluwen.
De oude mensen hebben dat aan mij verteld.
Het is afgelopen.
De navolgende, niet eerder gepubliceerde vertelling laat de karakteristieke wijze
van vertellen zien rond een verhaalgebeuren waarin de transformatie van mens
194
naar dier plaats vindt. Opnieuw was de vertelster Emelina Sabajo :

192
193
194

De Goeje 1948: 29 vermeldt de mythe hoe de vrouwen aan hun geslachtsopening kwamen.
Verschenen in Van Baarle e.a. 1989: 161-163 en herdrukt in Van Kempen & Bongers 1993:
48-49.
Opgenomen in Amsterdam op 23 maart 1988, bewerkt door Albert Sabajo. Beschikbaar
gesteld door Peter van Baarle. In een ander verhaal van Emelina Sabajo, ‘Jarhiwanli’,
opgenomen in Mama Sranan 25-27, is de transformatie zelfs het voornaamste structurerende
element.
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Donkachi
1. Donkanro tha ôsüchi na.
2. Kabetherachi tha ôsün donkanro na.
3. Na'banabotoaka tha n'andün bakülama.
4. Ken thâda na'bakülamadoabo tha ken na'ochika kukurhiti.
5. Masemetho tha kho n'ôchika kukurhiti.
6. Na'boyoaboyoadâbo th'abo.
7. Urhikan ki theida, ‘maboyoan ba sabo da’, lâ tha li lü'betherachi mün.
8. ‘Satho khoto khan akharo diaro sabo tora.’
9. ‘Aa, halika thâ'ma kho dei’, lâ tha lo'n.
10. Boyoareken li tha th'abo.
11. Kialoko ki theida, ‘dâ'fa baha da de dâraba’, muchi lan'bia tha lü'mün.
12. Lü'wala lokoachi la tha dian da.
13. Wadika l'ari hibin.
14. L'aichin ki thei kidia lan da lira, basadâre lâ tha thokodon lo'kora lokoaria.
15. Lü'nüka lü'nâlewa.
16. L'eikika koyarha loko.
17. L'ôsa tha l'oria.
18. L'aithan tha lo'khonan ôsün ki theida, lü'düüdünbiathe tha l'einabo.
19. Lü'besoaboka.
20. Arhwa bia lü'besoa.
21. Lü'düüda tha l'einabo ken tikiborho ron tha lü'rüdünbia, lü'tikahan.
22. L'ôsa l'oria, lo'kosadi thada.
23. Hürhürhürhü-dakoare la tha darhidin thü'rhebo khona l'einabo barhin, ma
mawadilika l'ôchika sabon li.
24. L'ôsa l'oria koyarha loko.
25. L'andün tha lü'shikoanwa da, ‘besôro la da'oria li da'betherachi dabâ’, lâ tha
âkan da.
26. ‘Osoro ba, bo'fara i’, nâ tha lo'n.
27. L'ôsa thâda düükhütünba tha na'mün da khidoan wâbo da lü'boyoaboyoadan
to kukurhiti abo.
28. Yowaria da lü'besonon l'oria.
29. Kiadoma na lokonon kho kêkedâka bakülama koan to kukurhiti.
30. Kia ron dei eitha.
De kampeerders
1. Ze gingen kamperen.
2. Twee vrienden gingen kamperen.
3. Ze maakten een tijdelijk onderdak in de namiddag.
4. Ze maakten het laat en ze vonden maripa-vruchten.
5. Ze vonden hele lekkere maripa-vruchten.
6. Ze smulden ervan.
7. Toen het donker werd zei hij tegen zijn vriend: ‘Eet niet verder.’
8. ‘Dat is nu niet goed meer.’
9. ‘Ach, het zal me niets doen’, zei de ander tegen hem.
10. Hij bleef maar dooreten.
11. Tenslotte zei hij: ‘Ik geloof dat er iets met mij begint te gebeuren, dâraba.’
12. Hij praatte binnensmonds.
13. Zijn tanden waren al lang geworden.
14. Toen zijn vriend merkte wat er met hem gebeurde, stapte hij heel langzaam
uit zijn hangmat.
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15. Hij pakte zijn peddel.
16. Hij stapte in de korjaal.
17. Hij ging weg van hem.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Toen de ander merkte dat hij wegging, sprong hij achter hem aan.
Hij was van gedaante veranderd.
Hij was in een jaguar veranderd.
Hij sprong achter hem aan, maar hij beet slechts in kurkhout, denkend dat het
de ander was.
Hij ging van hem weg, langs hem heen [varend].
Grommend rende hij langs de oever achter hem aan, maar hij kon hem niet
meer te pakken krijgen.
Hij ging van hem weg in de korjaal.
Toen hij weer thuis kwam vertelde hij: ‘Mijn vriend is van gedaante veranderd.’
‘Je liegt, je hebt hem gedood,’ zeiden ze tegen hem.
Hij ging ze laten zien dat hij echt maripa-vruchten had gegeten.
Daar was zijn vriend van gedaante veranderd.
Daarom eten de arowakken na zonsondergang geen maripa-vruchten.
Dat is alles wat ik weet.

In dit geval is het verhaal niet in gang gezet door de vraag naar de oorsprong van
een Arowaks gebruik (het na zonsondergang eten van de vruchten van de maripa,
195
een soort palmboom ), maar maakt eerst het slot duidelijk dat de vertelling de
functie heeft om dat gebruik te verklaren. In zin 11 begint de transformatie van een
van de twee vrienden in een jaguar begint. Hij laat daarbij een kreet - dâraba waarvan de betekenis onduidelijk is. De andere vriend besluit weg te varen in zijn
korjaal, een kano gemaakt van een uitgeholde boomstam, hier voorgesteld als
(deels) te zijn gemaakt uit kurkhout (Pterocarpus spp.). In de daarop volgende zinnen
is het onderwerp voortdurend ‘hij’, maar dat persoonlijk voornaamwoord kan telkens
naar een van de twee vrienden wijzen; in de regels 21-24 is afwisselend de jaguar
en de wegpeddelende man bedoeld. Opmerkelijk is dat deze ‘onduidelijke’ vertelwijze
- die ook bij bijvoorbeeld de javanen voorkomt - voor inheemse toehoorders geen
probleem bij het luisteren schijnt vormt.
In een serie, getiteld ‘Grepen in de Land- en Volkenkunde van Suriname’ opgenomen
in het nieuws- en advertentieblad De Surinamer van het jaar 1895 [ongesigneerd,
196
maar van de hand van C. van Coll], vinden we een arowakse legende. Deze
verklaart de oorsprong van de naam Paramaribo - eertijdse woonplaats van het
arowakse opperhoofd Arimoribo - en vertelt hoe de inheemsen tijdens een feest
over de rivier schepen met zeilen van ongekende grootte zien naderen. De wijzen
besluiten dat het vleermuizen zijn, maar als er soldaten met vuurwapens verschijnen,
worden de schepen via de pyjai-kunst tot zinken gebracht. Later moeten ze toch
hun schuilplaatsen opzoeken en nemen ze de strijdbijl weer op onder leiding van
de mythische, onverslaanbare figuur Jórobodie, één van de twee figuren die in het
197
wapen van Suriname het schild dragen.
Ook in een andere arowakse legende komen de blanken er niet best vanaf. De
legende zegt dat de Schepper takken en schors van de komaka-boom (de kankantri)
afbrak en rondstrooide. Daaruit ontstonden alle levende wezens en ook de
voorouders van de arowakken. De blanken daarentegen zijn ontstaan uit drijfhout
dat ergens, ver weg, aanspoelde. Dat was hout dat verder geen enkel
195
196
197

Attalea maripa. Over het arowakse idee dat personen die na zonsondergang maripa-vruchten
nuttigen in een jaguar veranderen zie men Roth 1915: 184.
Aflevering III in DS 15/14-4-1895.
Van Cappelle neemt een variant op van de legende die de naam Paramaribo verklaart (Van
Cappelle 1926: 179-180). Hij geeft niet aan van welke stam het verhaal afkomstig is.
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nut had.
Verschillende arowakse verhalen voeren nog een andere mythologische held ten
tonele: Jarhiwanli (ook bekend als Hariwanli, Halwanli, Arawânili, etc.). In vroeger
opgetekende verhalen fungeert hij als de uitvinder van de medicijnkunst die door
arowakse medicijnmannen gebruikt werd om de mensen tegen boze geesten te
beschermen. In een verhaal van Emelina Sabajo wendt hij zijn krachten op
199
kwaadaardige wijze aan.
Bronnen. Groot is de oogst aan vastgelegde arowakse verhalen niet. C. van Coll
1903: 512-523 publiceerde elf legenden: ‘Wij geven die weder zoo getrouw mogelijk,
al naar wij ze uit hunnen mond hebben opgevangen.’ Van Coll 1907-1908 publiceerde
enkele verhalen in Franse vertaling met Arowakse en Karaïbse termen, soms uit
beide talen binnen één verhaal, wat vragen oproept over de herkomst ervan. De
gebroeders Frederik Paul en Arthur Philip Penard namen zeven verhalen op in hun
De menschetende aanbidders der Zonneslang (1907-1908). Walter Roth geeft in
zijn standaardwerk An inquiry into the animism and folk-lore of the Guiana Indians
(1915) verhalen van arowakken en andere stammen in Engelse vertaling; ze zijn
opgetekend in British Guiana, maar meestal ook bij de Surinaamse arowakken
bekend. H. van Cappelle nam elf verhalen van Roth over in Nederlandse vertaling
in zijn Mythen en sagen uit West-Indië (1926), plus enkele waarvan hij de bron niet
aangeeft en die mogelijk onder verschillende volken circuleren. C.H. de Goeje gaf
in de Appendix van The Arawak language of Guiana (1928) voor het eerst verhalen
in het Arowaks, met Engelse vertaling; in De Goeje 1942 verhalen in het Arowaks
met Nederlandse vertaling; in De Goeje 1943a verhalen in alleen de Engelse vertaling
en samenvattingen van verhalen. A.C. Cirino legde er een vijftiental vast in zijn
Indiaanse vertellingen (1970). Het SIL/Instituut voor Taalwetenschap bundelde
verhalen van W.F. Makosie, H.G.E. Sabajo en M. Makusie & W. Ebesilio in Kabyn
200
wakhaibero kho dia khonan osytho (Drie arowakse verhalen, 1976). Douglas
Taylor publiceerde in Languages of the West Indies (1977) vier verhalen in het
Arowaks met Engelse vertaling. Van Theodorus Makosi werden drie vertellingen
vastgelegd (Boven e.a. 1989) in de Nederlandse vertaling door An
Roosbeek-Biswana; in de commentaar wordt op verwante verhaalmotieven gewezen.
Een belangrijke bronnenuitgave voor de arowakse orale cultuur is Arhwaka lokonong
djang (1989) van P. van Baarle, M.A. Sabajo en anderen. Het boek geeft een
taalcursus en woordenboek, maar ook liederen en verhalen in het Arowaks met
Nederlandse vertaling. Van de vier opgenomen vertellingen is er één - over
vraatzuchtige piranha's in de Coppenamerivier - verteld door Albert Sabajo, leider
van de in Nederland opererende culturele groep Ikyoshie. De andere drie werden
verteld door Emelina Sabajo. In maart 1988 werden bandopnamen van haar
vertellingen gemaakt; daarvan verscheen ‘Wâ danro kasorho/Op zoek naar kralen’
201
in Hoor die tori!, drie vertellingen in Arhwaka lokonong djang en één in Mutyama.
198
199

200

201

De Goeje 1929/30b: 16, noot 1; ontleend aan W.H. Brett.
‘Jarhiwanli’ opgenomen in Nederlandse vertaling in Mama Sranan 25-27. Andere vertellingen
bij Van Coll 1907-1908: 485, Roth 1915: 120, De Goeje 1928: 199 en 275, De Goeje 1942:
228 en Taylor 1977: 100.
Bij andere boekjes uit dezelfde reeks, van E.O. Biswane, F.R. Biswane, N.M. Biswane en
T.L. Cabolefodo, gaat het om geschreven vertellingen; titels opgenomen in Bibliography of
the Summer Institute of Linguistics in Suriname (1997: 1-3).
Van Kempen & Bongers 1990: 35-37 (alleen de Nederlandse vertaling door M.A. Sabajo);
Van Baarle & Sabajo 1989: 159-168 (Arowaks met Nederlandse vertaling); Mutyama, 2 (1991),
nr. 3, november, p. 35 (enkel de Nederlandse vertaling van Albert Sabajo).
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3.3 Liederen
De liederen van de lokonon kunnen worden onderscheiden volgens dezelfde indeling
202
als die van de karaïben: sjamanistische liederen, feestliederen, rouwliederen ,
wiegeliedjes, kinderliederen. Als ze krijgsliederen hebben gekend, dan zijn daarvan
geen voorbeelden bewaard gebleven. De vroegere gebruiken kenden globaal
dezelfde patronen als bij de kari'na; één van de punten van onderscheid was in
ieder geval nog in het begin van de 20ste eeuw dat rouwrituelen bij de

202

Een begrafenis bij de arowakken beschrijft Van Coll 1903: 529.
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arowakken werden voorafgegaan en gevolgd door de zweepdans waarbij een man
achter een andere ging staan en die tot bloedens toe met een riet op de kuiten en
dijen sloeg. De ceremonie gebeurde zowel uit eerbied voor de nagedachtenis van
203
de overledene, als om moed en kameraadschap bij de levenden op te wekken.
Het navolgende arowakse aankomstlied heeft ook bekendheid verworven buiten
inheemse kringen.
wandabôthe wandabôthe
wandabôthe wandabôthe
wandabôthe wandabôthe
wasjikwa wâjathe
wandabôthe wandabôthe
wasjikwa wâjathe
we zijn aangekomen, we zijn aangekomen
we zijn aangekomen, we zijn aangekomen
we zijn aangekomen, we zijn aangekomen
vanuit ons dorp
we zijn aangekomen
204
vanuit ons dorp

C. van Coll beschrijft een arowaks feest waarbij tapana (een volksdrank) wordt
geschonken, en merkt daarbij op dat de arowakse liederen zachtaardig van karakter
205
zijn, een karakteristiek die ook latere beschrijvers hebben gehanteerd. Van de
vier arowakse liederen die de gebroeders Penard publiceerden, gaan er drie over
liefde en drinken. (In dit laatste opzicht moeten de inheemsen een bijzondere joie
de vivre aan de dag gelegd hebben: August Kappler, die jarenlang onder hen leefde,
vermeldt dat er op een feest waaraan honderd personen deelnemen, wel 3000 liter
206
tapana wordt gedronken. ) Het vierde lied dat de Penards publiceerden gaat over
een merkwaardig onderwerp: de vlucht van arowakken naar Engeland om aan de
menseneters te ontkomen. De gebroeders Penard verklaren dit uit het feit dat de
familie van Sasamali ook in Brits-Guyana verblijf hield. Ze wijzen erop dat reeds Sir
Walter Ralegh enkele indianen mee terugnam naar Engeland, maar waarschuwen:
‘Nevertheless, to associate our Indian song with historical events of so remote a
207
period would be purely conjectural.’ Het tweede van de door hen geregistreerde
liederen luidt:
Walabatši tokorotši,
Walabatši tokorotši,
Derenomatlitši khani,
Bīthefado dameni,
Derenomalitši khani.
Simitho tokorotho,
Simitho tokorotho,
Derenetho khani,
Bīthefado dameni,
Derenetho khani,
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Beschrijving ontleend aan Penard & Penard 1907, I: 176.
Van Baarle e.a. 1989: 143.
Van Coll 1903: 500-503. Ook Kappler 1882: 196-203 beschrijft een tapana-feest.
Kappler 1887: 229.
Penard & Penard 1925/26: 497-498.
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Bloesem van de Walaba,
Bloesem van de Walaba,
Mijn geliefde schoonbroer,
Je zult voor mij drinken,
Mijn geliefde schoonbroer.
Bloesem van de savanna markoesa,
Bloesem van de savanna markoesa,
Mijn geliefde schoonzuster.
Je zult voor mij drinken,
208
Mijn geliefde schoonzuster.

208

Penard & Penard 1925/26: 499. De Nederlandse vertaling is door mij gemaakt op basis van
de Engelse tekst van de Penards - MvK.
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Karakteristiek voor de liedvorm is natuurlijk de herhaling van verschillende versregels,
en de variatie ervan. De Penards tekenen bij dit lied aan dat de lendendoek van de
man vroeger decoraties kende die leken op de bloesem van de walaba, terwijl het
schortje van de vrouw versierd was met een franje die leek op de bloesem van de
savannemarkoesa. ‘Simple and artless, the verses are in perfect keeping with the
mild-mannered Arawaks. Thus while the Carib dreams of the Maroni, the
fountainhead of wonder and mystery, the gentle Arawak turns his gaze westward
209
toward the Corenteyn and sings of the joy of meeting his kin.’
Hillary de Bruin, die inheemse gezangen publiceerde, meldt dat liederen soms
begeleid worden op de jankabuari-dwarsfluit. In de 20ste eeuw heeft ook de gitaar
zijn intrede gedaan in het begeleidend instrumentarium, mogelijk onder invloed van
Zuid-Amerikaanse muziek. Verder heeft ook de afro-Surinaamse muziek weer haar
stempel gezet op de inheemse cultuur, en in sommige dorpen zelfs zo sterk dat de
creoolse kawina-muziek de arowakse geheel heeft verdrongen.
Bronnen. De gebroeders Penard (1925-26) publiceerden vier arowakse liederen
die ze in 1911 noteerden uit de mond van Sasamali, ook bekend als Jan, van de
familie Kaluafudi te Matta (tussen de Para- en Saramaccarivier). Vijftien arowakse
liederen werden opgenomen in Arhwaka lokonong djang (Van Baarle e.a. 1989:
143-158); één daarvan in de Spiegel 28-29. Ze zijn ook te beluisteren op de cassette
Arhwaka Lokonong Ékitang/ Genuine Arawak songs, uitgebracht in 1989 door
Ikyoshie te Haarlem. Hillary de Bruin nam vijf blijgeestige arowakse liederen op in
Orino (1992), met muzieknotatie.

4. Tarëno (trio)
4.1 Inleiding
Tot aan de jaren '70 van de 20ste eeuw is er over de trio - zelf noemen ze zich
tarëno of tïrïyo - weinig geschreven. Ze behoorden lange tijd tot de sterk geïsoleerde
volkeren van het Surinaamse achterland, die nu en dan handel dreven met de
bosnegers maar ver bleven buiten het schootsveld van de paranakïrï (vreemdelingen
uit het noorden). Volgens de overlevering van de kari'na zijn de trio nakomelingen
van dat deel van het karaïbse volk dat over land naar Guayana (Guyana) trok.
Hoogstwaarschijnlijk zijn de trio ontstaan uit een amalgaam van verschillende andere
210
volken; hun eigen orale vertellingen wijzen daarop. Hun eerste en grootste dorp
zou, vermoedelijk in de 17de eeuw, Samuwaka geweest zijn, op de
Sipaliwinisavanne, vlak over de Braziliaanse grens.
Er is een relaas van de (ex)pïjai Tëmeta waarin deze aan onderwijzer Cees
211
Koelewijn vertelt hoe de eerste trio in contact kwamen met de Mekoro (bosnegers).
Tëmeta beriep zich op verre
209
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Penard & Penard 1925/26: 497.
Boven e.a. 2001: 36 rekenen onder de verzamelnaam Tarëno de Aramayana (Bijenvolk),
Okomoyana (Wespenvolk), Sakëta, Pïrëuyana (Pijlvolk), Maraso (Adelaarsvolk), Aramiso en
de Pianokoto. Zie voorts Koelewijn & Rivière 1987: 2 en tekst 12, Findlay 1974: 4-5, Egger
1992: 38, Carlin 1998: 10. De inleiding van Koelewijn & Rivière 1987 beschrijft dorpen,
middelen van bestaan, materiële cultuur, sociale organisatie en zeden van de Trio. Boven
e.a. 2001: 17-19, geven een geschiedenis van de Trio, waarin de orale overlevering is verwerkt.
Koelewijn 1993. Het woord pyjai wordt in het Trio gespeld als pïjai.
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voorvaderen als onbetwistbare bronnen en illustreert dat het beeld dat de inheemsen
zich van vreemdelingen maakten, bijna een omkering was van het idee dat de
212
blanken van ‘kannibalistische indianen’ hadden. Een pïjai had een wïrïpë (bosgeest)
gedood met een scherpgepunte stok, maar uit een van zijn botten verrees een
zwarte man die beloofde dat hij en zijn nageslacht weldoeners van de tarëno zouden
worden. Vele jaren later kwam een trio een zwarte man in het bos tegen die hem
zei: ‘Jouw grootvader was heel erg goed voor de onze. Daar zijn wij kleinkinderen
van. Jullie hebben ervoor gezorgd dat we een gat kregen waardoor we kunnen
poepen en winden laten.’ Vervolgens waren het de trio-vrouwen die het eerst contact
met een bosnegerdorp maakten, de trio-mannen waren nog te bang. Dan vertelt
Tëmeta - in chronologisch omgekeerde volgorde - hoe er paranakïrï kwamen
opdagen, kari'na die hun kinderen meenamen en sommige trio opaten. De trio
verweerden zich met gifpijlen, maar sindsdien verbergen ze zich diep in het bos.
(Genoemde Tëmeta was overigens ook een van de laatste sprekers van een
handelscontacttaal van trio en ndyuka die na ongeveer 1760 ontstond en die
honderdvijftig tot tweehonderd jaar in gebruik is gebleven. Deze pidgin was lexicaal
213
gebaseerd op de talen van beide volkeren, maar syntactisch op het Trio. )
Enkele expedities hebben contact gemaakt met de trio, te beginnen met Robert
214
Schomburgk in 1843. Maar de tijden van isolement waren pas werkelijk voorbij
toen in 1959 een eerste airstrip werd aangelegd op de West Paroe-savanne en de
Bijbel zijn intrede deed in het bosland. Met de operatie Grasshopper werd het
Surinaamse binnenland opengelegd door de aanleg van airstrips. De zendelingen
van de Noord-Amerikaanse West Indies Mission behoorden tot de eersten die van
die infrastructuur gebruik maakten. De tot dan toe weinig sedentaire trio zegden
hun rondtrekkend bestaan vaarwel en begonnen zich blijvend te vestigen op de
Sipaliwinisavanne, in Palumeu en Tëpu aan de Tapanahonirivier en in Alalaparu
aan de Kuruni. De bewoners van het laatste dorp vestigden zich later in Koamara
Samutu (Kwamalasumutu) aan de Sipaliwinirivier, omdat de Kuruni meestal niet
215
bevaarbaar bleek. Bij deze woonconcentratie speelde een niet te onderschatten
rol dat de trio aan het uitsterven waren. De actieve missioneringspolitiek van de
West Indies Mission speelde hierop in door behalve aan hun kerstening ook hard
te werken aan medische zorg: bijna alle geboren kinderen bleven in leven,
216
verkoudheden leidden niet langer tot longontstekingen. De Mission zorgde
overigens ook voor onderwijs en droeg bij aan meer verdraagzaamheid en minder
gewelddadigheid onder de verschillende groepen van het tarëno-mengvolk.
Vliegtuigjes onderhouden de verbinding met de hoofdstad en de trio staan in geregeld
contact met andere inheemsen uit Brazilië en iets minder frequent met die van de
kuststreek. De West Indies Mission ging in de jaren '80 op in een andere
organisatorische structuur die sindsdien onder de naam World Team de missionering
voortzet. Eind 1987 bepaalde het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs
dat de zendelingen geen medewerking meer kregen omdat hun werk ‘absoluut in
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In Kari'na nekarity'san komt een verhaal voor (alleen in het Karaïbs) over een Spanjaard die
geboren is met een borst in zijn bek (Maleko & Courtz 1999).
Over die taal Huttar 1982 en 1999 en Huttar & Velantie 1997. Een vergelijkbare contacttaal
heeft ook bestaan tussen wayana en aluku (Boven 1997b).
Zie ‘History of contact’ in Carlin 1998: 26-33.
Over het dorp: Egger 1992. Over de archeologie: Versteeg 1980.
Een kritische blik op de missionering onder de trio gaf De Klerk 1966: 82-96, waarop Van der
Land 1970: 89-90 fel reageerde. Van der Land 1970: 84-104 beschrijft de zending en geeft
een preek in het Trio met Nederlandse vertaling (105-111), naar hij zegt het eerste wat ooit
in het Trio gedrukt is. Over de agressieve missionering van de West Indies Mission onder de
wayana schreef Karin Boven in DWT 9-8-1999.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

217

strijd is met de principes van ons kultuurbeleid’. Misschien heeft de navrante wijze
waarop het trio-cultuurgoed werd gebruikt daaraan bijgedragen: na de Vietnam-oorlog
werd bekend dat het leger van de Verenigde Staten zich bediend had van een
218
codetaal ontleend aan het Trio.
Het Trio is een Karaïbse taal die op lexicaal niveau afwijkt van bijvoorbeeld het
219
Kari'na, maar zonder dat dat de onderlinge verstaanbaarheid in de weg staat.
Ook de cultuur kent zekere, maar
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Brief van 3 december 1987, gecit. in Vernooij 1989: 138.
Vermeld bij Heyde 1992: 52. Niet bij Vernooij 1992a, die wèl melding maakt van ‘het gordijn
van isolatie’ dat de West Indies Mission optrok (p. 137); dit laatste wordt overigens door Cees
Koelewijn die van 1973 tot 1981 onder de trio woonde, sterk gerelativeerd, al probeerde men
wel de import van beschavingsziekten tegen te gaan, nadat mensen in de jaren '60 en '70
gestorven waren aan kinderziekten als waterpokken en mazelen (brief 2 juni 1999).
Een sociolinguïstisch profiel van het Trio geeft Carlin 1998a. Enkele kenmerken in Carlin
1999.
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geen fundamentele verschillen met die van andere karaïbse volkeren. Evenmin als
andere karaïben kennen zij grote collectieve rituelen. Weliswaar wordt de
levenscyclus gemarkeerd door bepaalde rituelen, maar deze zijn specifiek gericht
op de familie of het individu. Een bijzonder ritueel is nokato, een vooral door oudere
mannen beoefende ceremoniële dialoog in een formeel taalregister, van een oude
morfologie en rijk aan metaforen. Ook een vrouw kan er aan deelnemen, maar
vrouwen onder elkaar voeren geen sessies op. De dialoog op een bijna-gezongen,
lage toon kan soms langer dan 24 uur duren en wil de verbale vaardigheid van de
participanten op de proef stellen. Wie het 't langst volhoudt, bijvoorbeeld omdat de
ander in slaap valt, is de winnaar van de dialoog. Afhankelijk van onderwerp en
220
karakter worden er verschillende vormen onderscheiden. De eerste spreker is in
de regel een gast of vreemdeling die meldt dat hij niet ziek is en met goede
bedoelingen komt, dat hij handel komt drijven of een vrouw ten huwelijk komt vragen.
De tweede spreker is een man van het dorp die beschikt over veel gezag. Er stond
veel op het spel: als de deelnemers niet tevredengesteld waren, kon dat leiden tot
geweldsuitbarstingen, en zelfs tot oorlog. Volgens sommige zegsmannen werd een
steen op de voet van de gast gelegd, om te voorkomen dat hij voortijdig de dialoog
zou beëindigen. Door het contact met zendelingen in het begin van de jaren '60 is
de nokato bijna geheel verdwenen. Het begin van een door Eithne Carlin vastgelegde
dialoog, luidt aldus:
Spreker 1

ma ëwë këpohkë

wel, vind me dan [hier zijn
we dan]

Spreker 2

nna

zo is het

Spreker 1

serëpoken wae

ik ben hier

Spreker 2

aerë

werkelijk

Spreker 1

wïrëkenpohpa wae

ik ben alleen

Spreker 2

ëmërëkene

je bent alleen

Spreker 1

serëponme

ik ben als een van jullie

Spreker 2

aerë

werkelijk [verhoogde
221
intonatie]

Geboorte, initiatie en huwelijk gaan gepaard met betrekkelijk eenvoudige rituelen
als haarknippen en de bevestiging van armbanden, al is voor mannen die de
volwassenheid bereiken de mierenproef niet helemaal onbekend. De sjamaan speelt
een centrale rol bij de rituelen; de lange training voor pïjai is er vooral op gericht
een permanent contact te ontwikkelen met een of meer geesten die hem zullen
bijstaan. Zijn belangrijkste taak is de genezing van zieken, waarbij de trio uitgaan
van globaal dezelfde ideeën over de samenhang van sociale verstoring en fysiek
ongemak als andere inheemsen. De sjamaan vervult bovendien een belangrijke
functie doordat hij contact kan maken met de Meesters van de Dieren, zoals een
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Rivière 1971 onderscheidt drie vormen, twee met een competitief element: nokato en
sipësipëman (ook: taame kato), en een niet-competitieve, tesëmïken. Carlin 1998b nam
stukken van de dialoog op, gesproken door Tëmenta van het dorp Tëpu, en Ëmupirihpë en
Kësëhpë van Kwamalasamatu, en door Japoma, die geen trio maar een mawayana is, allen
ouder dan 68; Carlin geeft ook een linguïstische analyse.
Carlin 1998b; deel van de dialoog van Ëmupirihpë en Kësëhpë.
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vertelling laat zien waarin een pïjai contact maakt met de Meester van de Pëinjeke
222
(de witlippige pekari).
De trio-kosmologie gaat uit van drie lagen ieder met zijn eigen creaturen: de aarde
met de mens en de dieren is het rijk dat door de machtige jaguar beheerst wordt,
de wateronderwereld is het

222

Verteld door Tëmeta. Zie Koelewijn & Rivière 1987: 81-84. Over de sjamaan: idem, pp. 9-11
& 305-307, Findlay 1974: 27-33 en Plotkin 1995: 104-202 (over de Jaguar Sjamaan). Het
trio-huwelijk is uitvoerig beschreven door Rivière 1969. G. Stahel geeft een verslag van een
‘Een feest bij de Trio-Indianen’ in DS 5206/20-10-1941.
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domein van de reuzenkaaiman en de anaconda, en de hemel is weer opgedeeld in
diverse niveaus die met verschillende dieren geassocieerd worden met als hoogste
223
het domein waar Tëinjarama de lucht ophoudt. Dan is er ook nog de onderwereld
van de aarde waar de dorpen van de geesten zijn; vele verhalen getuigen van reizen
van sjamanen daarnaartoe.
Van de traditionele rituelen is inmiddels onder de kerstening door Amerikaanse
evangelisten van de West Indies Mission weinig meer overgebleven. Het gehele
Nieuwe en grote delen van het Oude Testament zijn vertaald in het Trio. Toch
geloven Cees Koelewijn en Peter Rivière niet dat het gehele trio-cultuurgoed verloren
zal gaan. Allereerst zijn er veel contacten met de op minder rigoureuze wijze
gekerstende trio aan de Braziliaanse kant. Vervolgens betekende de Bijbelvertaling
dat bepaalde metafysische concepties van de trio bewaard bleven, met andere
woorden wat de trio nu als religie beleven is het resultaat van syncretisme, een
224
mengvorm van trio en christelijke ideeën.
Dezelfde twee auteurs melden ook dat het onderwijs en het permanente contact
met de niet-inheemse wereld ertoe geleid hebben dat de trio-horizon enorm is
uitgebreid. Zij schreven dat in 1987. In 1975 bezochten de trio Sanëpë, Ririhpë,
Sëresëreru en Kapai voor het eerst de hoofdstad van het land. Zij deden daarvan
verslag in het boekje Paramaribo (1977). Ririhpë begint zijn verslag zo:
Dit schrijf ik op dinsdag 3 juni 1975. Het is over mijn gaan naar de stad
op maandag 2 juni. Vanuit mijn dorp kwam ik hierheen. Ik wachtte op het
vliegtuig en toen hoorde ik dit: ‘Varkens!’ Dat hoorde ik bij mijn vertrek.
Er gingen toen jagers op pad om te schieten, heel veel gingen er. Door
wie waren de varkens gezien? Hij, Sahpi, had ze gezien.
Toen ben ik naar hier gekomen. Het is goed, ik ken dit helemaal niet, dat
zeg ik jullie eerlijk, broeders. Ik ben het, Ririhpë.
Wij vinden het goed hier in de stad, we zien van alles: auto's, huizen,
fietsen, het gaat snel, het is griezelig, echt waar zeg ik. Misschien kunnen
ze doden, zei ik bij mezelf. De auto is gevaarlijk, hij mist niet, je moet vlug
oversteken; als een auto net voorbij is en je gaat langzaam oversteken,
dan komt er snel een andere auto. Als je in een auto zit, dan zie je dat
ze naast elkaar en achter elkaar rijden en elkaar tegenkomen; de
autobestuurder laat de auto snel rijden, hij moet goed op al die auto's
letten, het is verwarrend omdat ze allemaal ergens anders gaan, zo is
het.
Ik schrijf hier over ons gaan op 4 juni 1975. Om 8 uur gingen we van huis
om ministers te bezoeken. De naam van de eerste was Venetiaan. We
gingen in een auto. Er waren twee begeleiders bij ons, zij waren helpers
van de minister. We kwamen bij zijn gebouw aan. We stapten uit de auto
en gingen het gebouw van de minister binnen. ‘Kom’, zei men tegen ons:
‘Goed’, zeiden onze begeleiders en zo kwamen we binnen. ‘Kom
hierheen’, zei men; hee, het is er koud! Dat komt omdat er wind in een
ding is. Alles is er koel, echt waar, ik verwonderde mij over het gebouw
van de minister, omdat het er zo koud was. We hebben er gepraat over
225
de verschillende aarden van de mensen. Hij, de leider, was blij met ons.
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Meer in detail is een beschrijving bij Koelewijn & Rivière 1987: 11-12.
De laatste woorden vertaal ik bijna letterlijk uit Koelewijn & Rivière 1987: 12.
Sanëpë e.a. 1977: 15-18; Nederlandse vertaling: Feikje Brouwer.
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Allerlei eigenschappen van de traditionele wijze van trio-vertellen komen in dit
fragment terug, al gaat het om een geschreven tekst. Om een indruk te krijgen van
hoe denkwijze en mentaliteit van de trio veranderd zijn, zou het aardig zijn wanneer
deze tekst vergeleken kon worden met een
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verslag van een vergelijkbare trio-ervaring twintig jaar later.

4.2 Verhalen
226

De trio gebruiken één term voor al hun vertellingen: iwehtoponpë. Dat neemt niet
weg dat die verhalen sterk divers van karakter zijn: mythen, historische verhalen
(enkele ook over confrontaties met expedities), verhalen over het alledaagse leven,
227
fabels, legenden. Ook hier geldt weer de aantekening dat deze
genre-onderscheidingen vrij arbitrair zijn, omdat verhalen in veel gevallen elementen
bezitten van diverse genres. Hoewel sommige vertellingen grote verspreiding hebben
gevonden en bekend zijn bij veel vertellers, zijn er ook bij die tot de unieke
verhaalschat van een bepaalde verteller behoren. Daartoe behoort de
openingsvertelling uit het Trio verhalenboek van 1984.

Close-up: Een trio vertelling
De openingsvertelling van Tarëno tamu inponopï panpira [Trio verhalenboek], in
1984 gepubliceerd door Cees Koelewijn en drie jaar later verschenen in Engelse
vertaling, heeft de titel meegekregen ‘Përëpërëwa iwehtoponpë/Het verhaal van
228
Përëpërëwa.’ Het is een lang relaas van meesterverteller Tëmeta Wetaru, dat
aldus opent:
Dit is het verhaal van Përëpërëwa, zo heb ik het gehoord van mijn
grootvader Tuhtinpë.
Përëpërëwa leefde heel lang geleden. Hij was helemaal alleen. Volgens
Tuhtinpë bestond het voedsel van Përëpërëwa uit niets anders dan alleen
maar waruma-bladeren, bladeren, bladeren en nog eens bladeren van
de waruma-bamboe. En daar woonde hij ook, tussen de waruma diep in
het bos.
De oude man Përëpërëwa ziet tot zijn verbazing hoe de waraku-vis die hij heeft
gevangen, in een vrouw is getransformeerd en bij hem komt wonen. Op dit punt
van het verhaal aangekomen, laat verteller Tëmeta de verhaallijn los, om commentaar
te geven:

Je kunt je afvragen wat de Përëpërëwa daar tussen de waruma nu
eigenlijk voor een figuur was. Je zou bijna denken dat hij een soort rups
was, want hij at alleen maar waruma-bladeren en nooit vruchten of
groente.
226
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iwehto(po) + npë = iwehtoponpë betekent ongeveer ‘het leven van ...’ waarbij npë duidt op
de verleden tijd. Het betekent ook ‘je zijn, je bestaan, je gedrag’ en met dat npë je zijn, bestaan,
gedrag vroeger/toen. Vertelling is iponohto, vertellen iponopï. Informatie van Cees Koelewijn.
Findlay 1974: 22-24 geeft een legende, ‘Hoe de Trio's leerden vloeken’.
Trio tekst in Keisi/Koelewijn 1984: 1-16 (Plotkin 1995: 284 kende dit boek blijkbaar niet en
meende ten onrechte dat zijn Tareno Epi Panpira (Trio Handboek van Geneeskrachtige
Planten) het tweede boek in het Trio is na de bijbel; ook het reisboek Tëhtëke panpira uit
1981 van Claude Leavitt was hem blijkbaar onbekend). Engelse vertaling in Koelewijn &
Rivière 1987: 15-25. Nederlandse vertaling van Cees Koelewijn in Van Kempen & Bongers
1990: 19-31, en herdrukt in Van Kempen & Bongers 1993: 27-37.
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Deze doorbreking van het vertelkader valt mogelijk te verklaren uit het feit dat
Tëmenta een verteller met een enorme staat van dienst is, die zich zeer goed
realiseert dat hij tot een uitstervend vertellersras behoort, en dat dat hem de
verplichting oplegt sommige dingen toe te lichten.
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Waraku gaat de bangelijke Përëpërëwa voor in allerlei zaken: ze brengt voedsel
mee dat hij niet kent, toont hoe hij een huis moet bouwen en legt uit wanneer en
hoe hij een kostgrond moet aanleggen. Zij is de dochter van Ariweimë, de krokodil,
die op een dag langskomt en vers plantgoed meeneemt. Maar Përëpërëwa schoffeert
zijn schoonvader:
De beste dingen had Waraku's vader weer meegenomen, zoals
bijvoorbeeld maïs, cassavestekken en bananen- en ananasplanten die
vele jaren vrucht zouden dragen, planten ook die meer dan één vrucht
per keer zouden opleveren. Daar was nu niets meer aan te doen.
Përëpërëwa had het door zijn angst voor Ariweimë's ogen goed verprutst.
Niettemin blijkt Waraku toch aan aantrekkelijkheid te hebben gewonnen:
In die tijd begon Përëpërëwa met andere ogen naar Waraku te kijken. Hij
wilde bij haar in de hangmat en dat zei hij dan ook.
‘Kom, ik wil met je naar bed’, zei hij.
‘Meen je dat? Nou, mij best hoor’, vond Waraku.
Waraku duikt het kapucijneraapje Akarima uit het water op, die de opdracht krijgt
langzaam de zon weg te duwen. Përëpërëwa barst in tranen uit, maar vanaf dat
moment komt de zon elke dag op en gaat weer onder. Deze passage is ingeleid
door een verklaring van de verteller:

Ze zeggen dat er vroeger een andere tijdsindeling was. Zo zou men heel
lang geleden geen zonsondergang gekend hebben. Vroeger ging de zon
nooit onder, zegt men. Hij stond altijd recht boven ons, naar de horizon
zakken deed hij nooit...
De cassave moet geoogst worden, maar de eigenwijze Përëpërëwa weigert, wat
verklaart waarom cassaveknollen nog steeds moeilijk te rooien zijn:
Misschien is het echt wel zo, dat het oogsten van cassave nu heel wat
makkelijker zou zijn als Përëpërëwa toen niet zo eigenwijs geweest was.
Doordat hij niet op tijd wilde gaan kijken, is het altijd gebleven zoals
Waraku in haar boosheid voorspelde en tot vandaag toe is het een heel
karwei om cassaveknollen te rooien in plaats van te plukken!
Op een slechte dag verschijnt een wïrïpë, een kwaadaardige bosgeest, die de
vertellerscapaciteiten aanspreekt, want de geest wordt als een stotteraar opgevoerd.
De wïrïpë, Kaikë genaamd, eet Waraku en haar kind op:
Nu waren de huid van Waraku en haar kind prachtig getekend. Kaikë
nam een stuk hout en veranderde dat in een kind door er de huid van de
baby overheen te trekken en zelf kroop ze in de huid van Waraku.
Përëpërëwa heeft echter al snel door dat het niet om zijn eigen vrouw gaat: de wïrïpë
heeft namelijk geen geslachtsorganen. Hij dwingt de bosgeest haar eigen kind te
eten en slaat haar dood.
Hier begint een geheel nieuwe verhaallijn, Përëpërëwa is weer eenzaam als aan
het begin van de vertelling. Een koningsgier blijkt in het geheim cassave voor hem
te bakken; hij vangt de vogel die in een vrouw verandert en wegloopt. Zijn

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

schoonvader, de krokodil, komt hem om verantwoording vragen over het lot van
zijn dochter Waraku. Hij sleept Përëpërëwa mee de rivier in, maar krijgt hem niet
gedood.
‘Hou maar op’, zei hij, ‘ik ga gewoon niet dood. Het lukt je niet. Je vermoeit
je tevergeefs. Ik kàn echt niet doodgaan. Je kunt me beter hier vandaan
wegsturen. Het heeft geen zin ermee door te gaan. Je wordt er alleen
maar zelf moe van. Kijk maar naar mijn

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

176
lichaam... het ziet er nog steeds goed uit. Geef het maar op, je krijgt me
echt niet kapot.’ [...] Toen bracht Ariweimë Përëpërëwa tenslotte naar de
entu [het hiernamaals]. Daarmee deed hij tenslotte toch wat Përëpërëwa
gevraagd had. Hij bracht hem naar de entu, hoewel hij 'm liever vermoord
had als wraak voor zijn verdwenen dochter.
Zo is het lang geleden gegaan. Zo heb ik dit verhaal door Tuhtinpë horen
vertellen en zo heb ik het nu aan jou verteld. Nu is het klaar.
Dit verhaal combineert met groot gemak de belangrijkste facetten van de
verhaalkunst: het etiologisch-kosmologische aspect in de verklaring van de oorsprong
van de zon en bepaalde gewassen, het metafysische aspect in het ingrijpen van
geesten, het cultureel-sociale aspect in de wijze waarop de bouw van een kamp,
de verhouding tot de natuur en de leefwijze en normen van de trio worden
beschreven, en tenslotte het historische aspect doordat de verteller aangeeft dat
het om een geschiedenis gaat die werkelijk heeft plaatsgevonden. In de perceptie
van de trio valt aan deze historische feitelijkheid niet te tornen. De verbanden zijn
voor hen logisch-causaal, omdat de realiteit multidimensionaal is en meer omvat
229
dan de zintuigen kunnen waarnemen.
Gezien de worteling van het tarëno-volk in verschillende andere
Amazone-volkeren, wekt het geen verwondering dat de intriges en motieven uit de
trio-verhaalschat bij andere - vooral karaïbse - inheemsen voorkomen. Zo keert het
element van de vrouw die uit het water wordt opgevist binnen een totaal andere
230
context terug bij de westerburen van de trio, de waiwai. Wederzijdse beïnvloeding,
variatie en combinatie van motieven, verhaalelementen of zelfs hele verhalen is
aan de orde van de dag. Nauwkeurig comparatistisch onderzoek van de vertelschat
van de Surinaamse inheemsen zal ongetwijfeld licht brengen in menige duistere
plaats. De betekenissen van de mythische verhalen zijn grofweg identiek, maar elke
groep combineert de componenten op eigen idiosyncratische wijze en markeert
daarmee de groepsidentiteit.
De vraag is wat er van die identiteit nog zal overblijven, sinds Claude Leavitt en
andere zendelingen de zegeningen van het christendom hebben gebracht. Zelf was
ik in 1984 in Tëpu en toen ik een groepje kinderen vroeg om eens een echt
tarëno-liedje te zingen, brachten zij een liedje in het Trio waarvan ik de melodie
kende, maar dan met een tekst van Huub Oosterhuis. De Bijbelverhalen hebben
het sinds de kerstening gewonnen van de traditionele trio-verhalen.
Bronnen. Sinds Cees Koelewijn het tweedelige trio-verhalenboek Tarëno tamu
inponopï panpira (1984) publiceerde en daarvan samen met Peter Rivière ook een
Engelse vertaling gaf, zijn 105 trio-vertellingen in druk verschenen (Keisi/Koelewijn
1984; Koelewijn & Rivière 1987 vertalen 100 van de 105 verhalen). Maar liefst 90
van deze vertellingen werden Koelewijn toevertrouwd door de voormalige sjamaan
231
Tëmeta Wetaru (geb. ca. 1915). Voorts tekende Koelewijn verhalen op van Sanëpë,
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Uitvoeriger over de betekenis van trio-vertellingen: Koelewijn & Rivière 1987: 304-309.
Fock 1963: 50. Voorbeeld ontleend aan Koelewijn & Rivière 1987: 300. Daar (pp. 300-304)
worden verschillende parallellen met verhalen van andere inheemsen gesignaleerd. Tot de
waiwai behoren volgens Boven e.a. 2001: 36 de mawayana, tunayana (watervolk)/katuena
en de shereo. Omstreeks 1999 woonden er naar schatting 25 waiwai in het dorp
Kwamalasamutu.
In Nederlandse vertaling verschenen de als speakerly text gebrachte geschiedvertelling over
de trio en de bosnegers die hierboven werd geparafraseerd (Koelewijn 1993) en waarvan het
verhaal verscheen in Mutyama, 2 (1991), nr. 3, november, pp. 26-28. Daarin verscheen ook
‘De eerste blanken’ (pp. 29-30). In Mama Sranan 28-39 verscheen ‘Akaraman, het
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Sihpi, Pesoro, Susumi en Karosiwa. De editeurs van deze verhalen vragen zich
hardop af, in hoeverre de door hen geregistreerde verhalen besmet zijn met recente
gebeurtenissen en ervaringen. Dat de verteller cijfers gebruikt en het uur van vertellen
noemt, wijst erop dat er elementen van recente

geheimzinnige vogelkind’, vertaald door Cees Koelewijn. Zie ook het eerder geparafraseerde
verhaal over Përëpërëwa.
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datum in de verhalen zijn binnengeslopen - iets wat de verteller ook zelf opmerkt.
Maar in essentie zijn de verhalen niet veranderd, zoals een vergelijking van de
232
1987-versies met een oudere uit 1963 laat zien. Historische verhalen van onder
meer het opperhoofd Asongo, maken deel uit van de trio geschiedenis Samuwaka
herdacht (Boven e.a. 2001).

4.3 Liederen
Over de komst van de mensenetende vreemdelingen, bestaat bij de trio een lied,
gezongen door de oude vrouw Kunawaruku, dat zij gewoon was te zingen als ze
een vliegtuig hoorde. De taal is het Oud-Trio en het lied begint zo:
Jësinaewa ëhtëkëeirë
jekanawaimërë serë
jarëtono jarëtono mëërë jënëtono mëërë
jepananakirii jesaututao tïrïkë
nïkatankene jënëtono
jesautupopa tïrï
jipoinje tïrï
nïkatankene jënëtane
Jënëtono mëërë
Huilt en rouwt toch
want dit is de reuzekorjaal,
ze komen je halen om je op te eten, de kannibalen.
Doe zout op 'm, zegt de blanke,
de menseneter zegt:
doe er nog wat zout op,
maak hem smakelijk om te eten.
zegt de (vlees)eter
233
De menseneter zal je verslinden.

Lodewijk Schmidt noteerde in 1942 op een binnenlandse expeditietocht, dat de
trio-kapitein Piké hem vertelde hoe twee jaar eerder een vliegtuig geprobeerd had
op de savanne te landen. Inderdaad maakte een Fokker F-18 van de KLM, de Snip,
234
in augustus 1939 een verkenningsvlucht zeer laag over de savanne. Schmidt
maakt geen gewag van het lied, maar het lijdt geen twijfel dat dit een van de
zeldzame gevallen is, waarin de genese van een lied historisch te traceren is.
Er bestaat geen systematische studie naar het trio-lied. Hier ligt een terrein braak,
want liederen nemen in het bestaan van de trio een belangrijke plaats in. Gegeven
het feit dat de zichtbare en onzichtbare wereld vlak bij elkaar zitten, kent elke trio
wel een aantal gezangen om mystieke krachten op te wekken en aan te wenden.
De sjamaan heeft bovendien zijn eigen repertoire aan pïjai-liederen.
Volgens de verklaring van de trio Sepi en Euyari tegenover David Findlay, zouden
trio-liederen kunnen worden onderscheiden in ëremi en wïrïpe, waarbij de eerste
zouden worden gericht tot de dieren en van ‘een algemeen karakter’ zijn en de
tweede worden gericht tot de geesten van de dieren. Findlay moest echter vaststellen
232
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Koelewijn & Rivière 1987: 13.
Het hele lied in Spiegel 38-39; Nederlandse vertaling van Cees Koelewijn.
Schmidt 1942. Gecit. bij Findlay 1974: 57. Wijdenbosch 1996: 53 bevestigt de vlucht.
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dat de grens niet te scheiden was - wat met de eerder beschreven inheemse
kosmologie in gedachten weinig verwondering wekt.
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Koelewijn meent dat wïrïpe altijd ëremi zijn. Wel schijnt het duidelijk dat de keuze
van ëremi gewijd aan bepaalde dieren afhankelijk is van het seizoen en ook
afhankelijk is van het succes tijdens de jacht. Wanneer een methode van jagen
gelijkt op de manier waarop een bepaald dier jaagt, wordt de ëremi van dat dier
gezongen. Alleen in de ëkëimë eremi, gewijd aan de anaconda of reuzenworgslang,
richtte men zich rechtstreeks tot de geest van de slang.

5. Wayana
5.1 Inleiding
De ongeveer 1450 wayana wonen in het zuidoosten van Suriname, in het
grensgebied van Suriname, Frans-Guyana en Brazilië, aan de Lawa, Litani,
236
Tapanahoni en Paru. Zij hebben een gemeenschappelijke geschiedenis en taal
en zij houden onderling geregeld contact, waarbij de landsgrenzen voor hen van
weinig betekenis zijn. Vanaf de 18de eeuw woonden ze aan twee zijrivieren van de
Amazone, de Jari en de Paru, maar op de vlucht voor allesverwoestende
draagmieren en niet minder verwoestende Europese kolonisten die zich aan de
monding van de Amazone vestigden, trokken zij steeds verder noordwaarts. De
wayana wonen in dorpen die soms, door huwelijk of door ingrijpen van de
Amerikaanse zendelingen, ook inheemsen herbergen van andere stammen als
emerillion, trio, akuriyo, wayapi en vooral aparai. Door de oprichting van poliklinieken
en scholen is hun oorspronkelijke nomadische levenswijze ingewisseld voor een
steeds sterker sedentair bestaan. De wayana leefden van wat de kostgronden en
de jacht hun opleverden, maar in de jaren '80 van de 20ste eeuw zijn daar ook de
237
goudwinning, de houtkap, de huisnijverheid en huizen- en botenbouw bijgekomen.
Deze veranderingen brengen onvermijdelijk ook een verandering van cultuur: als
jongeren geen jager meer willen worden, hebben ze ook weinig zin de initiatieriten
238
voor jager te ondergaan. Terwijl de pïyai vroeger geconsulteerd werden bij jagen
en vissen, is hun voornaamste taak tegenwoordig beperkt tot het genezen van
239
zieken. De pïyai werden vroeger alïlïman genoemd. Het waren zowel mannen als
vrouwen, die zich bedienden van een malak (rammelaar) om hun negatieve krachten
(‘zwarte magie’) aan te wenden. Die vreeswekkende gedaante is al geruime tijd
235
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Findlay 1974: 20-21. De spelling van de Trio woorden is aangepast. Brief Koelewijn 2 juni
1999; hij merkt op dat hij geen Trio woord voor wïrïpe-lied kent; ëremi zijn liederen in het
algemeen, eremi (zonder trema) liederen van of over iemand.
Naar schatting 450 aan de Surinaamse kant, 800 aan de Franse en 200 aan de Braziliaanse,
volgens Boven 1997.
De belangrijkste studie over de wayana zijn Hurault 1968 en Magaña 1992. Een goed overzicht
voor de Surinaamse situatie geeft Boven 1992. Informatief zijn de wat oudere De Goeje 1941
en Geijskes 1957 (die het volk beschrijft, maar niets over de orale literatuur meedeelt). Een
prachtige fotoreportage van de wayana bracht Jean-Marcel Hurault (1998), met tekst van
Françoise Grenand. Over de gevaren die de wayana bedreigen schreef Karin Boven in DWT
9-8-1999 en Boven 1999: 192-193.
Boven 1996: 26. Van Putten 1992: 19 meldt dat dat initiatieritueel ‘een paar jaar terug’ voor
het laatst plaats vond. Echter in Van Putten 1997: 68 wordt bij de verwerving van zes
mierenmatjes door het Surinaams Museum vermeld dat ze in de nacht van 5 op 6 maart 1994
te Matta gebruikt werden. Boven 1996: 18 meldt over het ritueel: ‘vindt nog met enige regelmaat
plaats’, dat wil zeggen in Frans-Guyana met participatie van de Surinaamse wayana.
Mark J. Plotkin 1995: 202-236 geeft een prachtig portret van een van de laatste machtige
wayana sjamanen.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

ingeruild voor de wat vriendelijker verschijning van genezer van ziekten, al hebben
de wayana nog altijd respect voor de sjamanen (tegenwoordig alleen nog mannen).
De malak is ingeruild voor de tabak en de praktijken worden uitgevoerd in een mïmne
(hut). Het blazen van
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rook brengt een verandering teweeg vergelijkbaar met een droom. Er verschijnt een
pad waarover geesten en pïyai kunnen reizen; de geesten worden door liederen
240
opgeroepen.
In de traditionele kosmologie van de wayana is er sprake van een nauw verband
tussen natuur en bovennatuur, gelijk bij andere inheemsen zoals uiteengezet in §
241
1.3. Het cultuurgoed van de wayana is bij uitstek oraal van karakter. Zendelingen
van de West Indies Mission die in de jaren '60 van de 20ste eeuw hun aandacht
richtten op de bovenlandse inheemsen, beoogden met het propageren van het
schrijven in het Wayana slechts de mogelijkheid om de Bijbel te lezen. Uiteindelijk
hebben deze zendingsactiviteiten, alsook de verregaande bemoeienissen van de
centrale overheid en de introductie van de geldeconomie hard meegewerkt aan de
242
afbraak van het traditionele cultuurgoed.
Het Wayana behoort tot de groep Karaïbse talen en is dus verwant aan het Kari'na
243
en het Trio. Hun contact met de aparai is zelfs zo nauw dat gesproken kan worden
van één eenheidscultuur met twee verschillende talen. De aparai hebben hun
identiteit krachtiger weten te bewaren dan de, naar de buitenwereld toe opener
wayana, en de taal van de aparai geniet dan ook de voorkeur bij traditionele
wayana-ceremonies. Aparai, Trio en oude talen hebben in de sjamanistische seances
het Wayana voorbijgestreefd. Kinderen leren nog steeds het Wayana als hun
moedertaal, maar andere talen als Frans, Nederlands, Portugees en Sranantongo
worden gezien als de talen voor maatschappelijke emancipatie en verkrijgen prioriteit
boven de conservering van de eigen taal.

5.2 Verhalen
Karin Boven heeft in Over jagers, volken en geesten in het zuidelijk bos (1995) tien
verhalen vastgelegd in het Wayana met een Nederlandse vertaling ernaast; er
komen ook woorden uit het Upului in voor die bij de jongeren niet meer bekend zijn.
Alle verhalen zijn haar verteld door Iliwa Makiloewa, een vrouw uit het dorp
Kawemhakan aan de Lawa, een van de bronrivieren van de Marowijne. Iliwa is van
gemengd bloed, wayana en aparai, net als veel andere inheemsen die uit het gebied
van de rivier de Paru in Brazilië stammen. Iliwa, geboren omstreeks 1935, is basya
(Sranan voor: bestuursopziener) van het dorp Kawemhakan, werkt in de winkel van
haar echtgenoot, verricht de alledaagse huishoudelijke taken en is bovenal een
vrouw met een schat aan culturele kennis over de wayana. Zij weet veel van oude
gebruiken en rituelen en van hemït (planten met magische kracht). Bovendien kent
zij ëlëmi (magische liederen) en nekalëtpïtom (vertellingen). Haar culturele kennis
blijkt bijvoorbeeld uit een vertelling over de wayana-man Sukutumulu die de marake
ondergaat, een dagenlange initiatierite die de overgang van kindheid naar
volwassenheid markeert en waarbij vooral het fysiek uithoudingsvermogen op de
proef wordt gesteld, onder meer met de wespenproef. Varianten van deze vertelling
komen ook voor bij de
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Van Nie 1993; Boven 1999.
Over de kosmologie van de wayana: Boven 1999: 190-191.
Boven 1999: 188-190. Vernooij 2000.
Jackson 1972 geeft een grammatica. Boven 1997b schetst de taalsituatie (ook over de
wayana-pïyai en zijn talen) en leverde de gegevens voor deze alinea. Voorts is Schoepf 1972
voor de taal van belang.
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kari'na, lokonon, trio en warau.
Verhalen werden vroeger vooral tegen het vallen van de avond, rond het houtvuur,
245
verteld. Deze geschiedenis dreigt monotoon te worden: de wayana-cultuur boette
aan het einde van de 20ste eeuw enorm aan kracht in. Het was vooral de enorme
toestroom van garimpeiros - Braziliaanse goudzoekers - die de samenleving onder
grote druk zette. De natuur werd verstoord, kreken werden vergiftigd, fenomenen
die de wayana nooit gekend hadden als de geldcirculatie en de prostitutie werden
246
geïntroduceerd. Dat de orale cultuur in die samenleving moeite heeft te overleven,
is weinig verwonderlijk. Het zijn vooral de ouderen - en dan met name de vrouwen
- die nog verhalen kennen, maar ze worden nog slechts sporadisch verteld. Sommige
kinderen krijgen ze nog te horen voor het slapen gaan.
Over de vertellingen deelt Boven mee: ‘De Wayana-mythen verhalen doorgaans
over een ver verleden. Er zijn verwijzingen naar de tijd van de trek naar het noorden.’
Die trek was pas mogelijk nadat het monster, dat in verschillende gedaanten in
mythen voorkomt, was verslagen. Dit monster heeft in sterke mate ook de beeldende
247
kunst van de wayana bepaalt. Bos en rivier spelen zoals bij alle inheemsen een
belangrijke rol: ‘De wayana staan in een relatie van geven en nemen met die
natuurelementen. De Wayana onttrekken voedsel aan bos en rivier, welke op hun
beurt echter ook hun deel kunnen opeisen middels ziekte en dood als er een
verstoring van het evenwicht heeft plaatsgevonden. De Wayana-sjamaan moet dit
248
evenwicht in stand houden of eventueel herstellen.’
Voor hun verhalen gebruiken de wayana een speciale werkwoordsvorm die niet
zozeer een tijd aangeeft, als wel een modaliteit die toont dat het om een overgeleverd
verhaal gaat. In twee verhalen verteld door Saimolili van Twanké (een dorp op een
249
eiland in de Lawarivier), wordt deze werkwoordsvorm gehanteerd. Saimolili had
de verhalen, die de handelingen van de alïlïman (sjamaan) beschrijven, weer gehoord
van zijn vader. Ze geven enkele bekende motieven uit de wayana-literatuur: de strijd
tussen goede en slechte sjamanen, mens/dier-gedaanteverwisselingen, het wenen
om een dode wat leidt tot het verlies van het eeuwige leven door de treurende.
Opvallend is hoeveel parallellen er zijn tussen de verhalen die Karin Boven en
ook Mirjam van Nie hebben samengebracht en de verhalen van andere inheemse
en bosnegergroepen, of misschien nog exacter: met alle groepen waar de orale
cultuur nog leeft. Dat verschillende volkeren die een enigszins vergelijkbare
leefwereld hebben - zoals in het Surinaamse binnenland - over vergelijkbare
onderwerpen vertellen, ligt nog wel voor de hand, maar dat er ook naar de vorm
veel parallellen in het vertellen zitten, is opmerkelijker. De verhalen zitten vol met
impliciete verwijzingen (die blijkbaar voor wayana-luisteraars geen probleem
opleveren). Plotseling, zonder enige aanduiding, worden er grote sprongen in de
tijd gemaakt en bepaalde mededelingen worden soms drie, vier keer herhaald. Aan
bepaalde woorden wordt een grote rituele of bezwerende kracht toegekend. Al die
kenmerken zijn ook terug te vinden in bijvoorbeeld javaanse vertellingen.
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Uitvoerige analyse van de vertelling in Boven 1996. Tekst in Boven 1995: 10-15. Over de
wespenproef: Ahlbrinck 1946, Geijskes 1957: 220, 274, 278, 282-283 (noemt acht
wespennamen), Hurault 1968: 193-196, Magaña 1992: 70-83. Volgens mededeling van Karin
Boven vindt de wespenproef plaats als onderdeel van latere rituelen, niet bij de overgang
naar de volwassenheid.
Boven 1995: 7.
Zie Antonius-Smits e.a. 1999 en Heemskerk 2000.
Zie daarover Boven 1997a.
Boven 1995: 7-8. Boven & Van Nie 1988. Plotkin 1995. Boven 1999: 190-193.
Van Nie 1993. Over de cultus van de wayana-sjamaan ook Boven & Van Nie 1988, Boven
1992: 156-157 en Boven 1999.
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Een korte blik op de collectie die Karin Boven in vier afdelingen heeft opgedeeld,
kan enkele dwarsverbanden blootleggen. In de eerste afdeling staan drie vertellingen
die verhalen over de oorsprong van bepaalde culturele verschijnselen. Zo vertelt
het derde verhaal over een man die vis ging vergiftigen in het bos, terwijl er
tegelijkertijd in wordt aangegeven waar bepaalde landbouwproducten vandaan
komen, een verhaal dat veel gelijkenis vertoont met de verhalen die de saamaka
250
Antonius Pansa vertelt in Woorden die diep wortelen (1992). Een bijzonder soort
wayana-verhalen zijn de kuyuli-vertellingen, tweelingmythen waarin de hoofdrol is
weggelegd voor de godheden die bekend staan als kuyuli.
De tweede afdeling is gewijd aan bosgeesten (yolok) en hun relaties met de
wayana. De bosgeest Wïwïpsik bijvoorbeeld is een geest die zwangere en net
bevallen vrouwen belaagt. De transformatie van bepaalde menselijke angsten in
verhalen met een mythische strekking wordt bij alle volkeren met oude, orale tradities
gevonden. Die verhalen dragen tegelijkertijd een duidelijke moraal in zich,
bijvoorbeeld dat zwangere vrouwen zichzelf in acht nemen, zodat een premature
bevalling niet hun deel wordt. Julawai bij de karaïben is eveneens zo'n geest die
251
geassocieerd wordt met ziektes en dood.
De derde afdeling bevat twee historische vertellingen over de wayana en andere
volkeren. Het eerste gaat over een tijd dat ‘alle mensen met elkaar vochten’. Over
deze tijd van stammenoorlogen tussen inheemsen zijn eveneens verschillende
karaïbse vertellingen vastgelegd, zoals die door de gebroeders Penard, André Cirino
en Nardo Aluman.
De laatste afdeling tenslotte bevat twee verhalen over dieren die een
wayana-gedaante aannemen. Zo is er een wonderbaarlijke vertelling over een
cicade. Het is een verhaal, aldus de vertelster, ‘van lang geleden, uit de tijd van de
252
gedaanteverwisselingen.’ Zij verwijst hiermee naar de mythische oertijd waarin
mensen in dieren konden veranderen, en dieren in mensen. Hoofdpersoon is de
cicade Këlinkëlin. Zijn vrouw vraagt hem een kostgrondje gereed te maken. Hij
belooft samen met zijn familie een stuk bos open te kappen en plat te branden,
maar hij verbiedt haar haar familie te sturen. Niettemin gaat haar moeder een kijkje
nemen, ze glijdt uit over een boomstam en verbrandt in het vuur. Këlinkëlin vraagt
zijn vrouw een sneetje in zijn rug te maken:
‘Krak!’ hoort ze dan. Haar man is weg, alleen zijn omhulsel is daar. Hij is
via de snee in zijn rug uit het omhulsel gekropen en verdwenen.
Daarmee zijn twee archetypische motieven in deze vertelling gegeven: de overtreding
van een opgelegd verbod leidend tot rampzalige gevolgen (de vrouw van Lot die in
een zoutpilaar veranderde) en de gedaanteverwisseling, Die Verwandlung, die niet
alleen in de Metamorfosen van Ovidius werd verbeeld, maar ook bij inheemse
culturen terugkeert.
Als we Bovens vierdeling aanhouden kunnen we de orale vertellingen ook aldus
classificeren (de wayana hebben zelf geen verschillende woorden voor hun
verhaalgenres): 1. etiologische verhalen, 2. verhalen over geesten, 3. historische
verhalen en 4. wonderverhalen. Toch is het goed om nogmaals te benadrukken dat
het karakteristieke van het inheemse vertellen juist zit in de
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Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 53-73. Over scheppingsverhalen bij de wayana:
Schoepf 1986.
Kloos 1971: 216. Zie ook Alumans ‘Julawai/De strijd tussen goed kwaad’ in Van Kempen &
Bongers 1993: 38-42.
‘Këlinkëlin - Een Wayana cicade’ in Boven 1995: 36-37. Eerder verschenen in DWTL 7-1-1995.
Aan de uitgave van Boven zijn veel gegevens van deze paragraaf over de Wayana ontleend.
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gemakkelijke overschrijding van genres. Natuur en bovennatuur gaan vloeiend in
elkaar over, in een realistisch jachtverhaal treden geesten op en voeren mensen
even gemakkelijk gesprekken met geesten, als met dieren en bomen. In de ontologie
van de inheemse mens is de metafysica geïmpliceerd en is de kosmologie nooit
veraf. Of zoals Karin Boven het eenvoudig uitdrukt: ‘Een geestenvolk wordt door de
Wayana wel als anders onderscheiden maar is verder net zo echt als bijvoorbeeld
253
het Amerikaanse volk.’
Bronnen. Wetenschappers als C.H. de Goeje 1941 en Jean Hurault 1968 maakten
studie van de wayana, maar de vastlegging van oraal materiaal - en dan vertellingen
in het bijzonder - heeft pas recent vorm gekregen met een uitgave verzorgd door
Karin Boven: Over jagers, volken en geesten in het zuidelijk bos (1995). Edmundo
Magaña 1992: 233 heeft een mythe over het monster Tulupele vastgelegd; Karin
Boven 1997a geeft twee andere versies weer en verklaart hoe die de wayana-kunst
hebben beïnvloed. Voorts twee vertellingen bij Magaña 1989b. Franse
wayana-jongeren waren begin jaren '90 bezig met de registratie en vertaling van
wayana-mythen. Gepubliceerd werd: Caway 1993. Andere vertellingen in Lohier
1983 en Renault-Lescure e.a. 1987.

5.3 Liederen
Wayana-liederen worden gezongen op traditionele feesten als tëwëtanopëmëi (het
rouwopheffingsritueel), waitakala (een feest als betaling voor diensten door een
sjamaan), tïnkïï takai (als betaling voor het maken van bijvoorbeeld een cassavepers)
254
en kumu of maja akatop (een feest ter gelegenheid van een rijke fruitoogst). Van
de liederen kunnen genoemd worden:
a. de ëlëmi (lett.: lied, afkomstig van het werkwoord tëlëmihe, zingen): magische
liederen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor genezing, vergiftiging en ook
hofmakerij. Ze zijn gebaseerd op analogie: ze zijn gericht tot de geesten van planten
en dieren die kenmerken hebben die corresponderen met de kwalen van de patiënt.
Ze worden met een fluisterende stem en zeer snel gezongen. Vanwege hun
magische effect moet er een flinke som geld voor worden betaald. De vier
ëlëmi-zangers te Kawemhakan aan het begin van de jaren '90, Iliwa, Mokolepka,
Aputu en de trio Antïkï, waren elk gespecialiseerd in gezangen voor een bepaald
doel. Karin Boven leidde uit haar registraties af dat in een kleine halve eeuw aparai255
en trio-invloeden in de ceremonie waren binnengedrongen. Zij legde ook de
navolgende ëlëmi vast die dienst doet bij buikziektes; het lied werd in 1992 gezongen
door kapitein Aputu van Kawemhakan en vertaald door Ipomadi Pelenapin en Ikine
Apalakale:
Ipok wïjai mone imïtatohmela
Ïwomike wapënanïpkei ikumunë
Tatohmela imatatohmela
Mone wapënanïpkei etumhak
Iweitohmela ïwomike inilëku
Ipok wïjai jetakuke kuweimëpëk
Ipun matatohmela welemikei
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254
255

Boven 1995: 8.
Findlay 1974: 173-180 en 191-195 beschrijft feesten bij de Wayana.
Over ëlëmi: De Goeje 1941, Jara 1989, Boven 1997b.
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Imatatohmela wijetunkei
Ik zorg dat de buik beter wordt, ik maak dat het niet bloedt
Ik stop de pus met mijn taal, ik maak dat het niet rot
Ik maak dat de buik niet rot, ik haal de pijn weg
Met mijn taal maak ik dat het geen pijn doet
ik maak het beter met mijn spuug, ik zing een lied over een slak
Zijn huid maakt dat het niet rot
Ik zing zodat het niet rot, ik haal de pijn weg
Met mijn taal maak ik dat de pus stopt
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Ïwomike maka ikumunë eitohme
Akonmatohmela jelemike ikumunë
Akonmatohmela ëtïkatohme
Uwa jelemike wapupojai imone
Matatohmela matatohmela
Ik zing weer een lied om te zorgen dat de pus niet rot
Zodat het niet rot
Nee ik zing elemi om de buik te sluiten
256
Zodat het niet rot, zodat het niet rot.

b. de maipuli, populaire liederen die bij allerlei gelegenheden gezongen kunnen
worden; bij initiatierituelen gezongen door degenen die gastheer zijn.
c. kanawa, populaire liederen die bij initiatierituelen gezongen worden door
degenen die gast zijn.
d. de kalau, een ongeveer vier uur durend lied, gezongen door mannen tijdens
het initiatieritueel eputop, waarin de geschiedenis van de wayana bezongen wordt
en een compilatie van wayana-mythen wordt gegeven. In 1992 waren er nog maar
257
twee oudere wayana mannen die dit lied kenden. De tekst ervan is in een geheime
taal die op het Aparai lijkt, maar niet toegankelijk is voor de wayana. Enkele regels
uit een kalau-lied, in 1985 gezongen door Aputu, hoofdman van het dorp
Kawamhekan aan de Lawa-rivier:
Kaikusi tap-ke, kaikusi tap-ke
piya warina tomo piyawa
tuna puruyak-yarawa wenkoma
Het is niet de jager die roept,
aan de bron van de kreek,
258
maar het is de otter die roept.

Tijdens het intiatieritueel worden maipuli, kanawa en kalau samen, en op bepaalde
momenten zelfs gelijktijdig gezongen. Kanawa betekent: korjaal, maar is ook de
vergaarbak van geraspt cassavedrab (waarvoor oude korjalen worden gebruikt).
Maipuli betekent zowel tapir (die symbool staat voor de viriliteit), als de mand waar
de drab van de kasiri in wordt bewaard. Deze mand wordt tijdens het initiatiefeest
op symbolische wijze binnengebracht. Als tijdens een maipuli-lied wordt gezongen
‘maipuli, ik houd van je’, dan zitten daar verschillende betekenissen in verborgen.
Het lied biedt vaak de gelegenheid om over een ‘geheime’ liefde te zingen.
Tekst, muziek en dans gaan ook bij de wayana één onlosmakelijke eenheid aan.
De mannen dossen zich daarbij prachtig uit. Vroeger gebeurde dat bij bijvoorbeeld
de pono, de zweepdans waarbij de hoofddansers in okalat, mantels van repen
boomschors, waren gehuld. Tegenwoordig gebeurt dat nog nog in de tapsèn waarbij
witte veren en rinkelende zaden de uitdossing uitmaken, of bij de kalau waar de
259
okalat nog wordt gedragen. In recentere tijden worden ook nationale feestdagen
en verjaardagen gevierd, waarbij de decibels van stereo-installaties de muziek van
fluiten en de menselijke stem snel wegdrukken.
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Niet eerder verschenen. Geregistreerd op 12 januari 1992. Transcriptie: Ipomadi Pelenapin.
Opname en bewerking: Karin Boven. Met erkentelijkheid aan alle betrokkenen hier opgenomen.
Boven 1992: 158-159.
Vertaald in het Engels door Terry Agerkop 1989a; uit het Engels door mij - MvK (Spiegel
40-41).
Lichtveld 1978b: 360 en mededeling van Karin Boven. De Goeje 1941, Findlay 1974: 196-198
en 202-204 en Heyde 1992b: 43-45 beschrijven dansen bij de wayana.
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Bronnen. De Goeje 1941 en Jara 1989 publiceerden enkele ëlëmi met vertaling.
Hurault 1968: 123-131 publiceerde de kalau gedeeltelijk in een Franse vertaling,
zonder Wayana origineel.
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6. Akuriyo (Turaekare en Akuriekare)
6.1 Inleiding
Door hun vroegere nomadische levenswijze en grote verspreiding hebben de akuriyo
nooit een stamcultuur ontwikkeld die vergelijkbaar is met de meer sedentaire karaïben
of arowakken. Ze hebben een gezamenlijke historie met de trio, maar worden gezien
260
als een apart volk. Hun naam zou zijn afgeleid van de aguti, de goudhaas, een
Surinaams boskonijn.
In 1970 en 1971 werden de nog nomadische akuriyo overgebracht naar
trio-dorpen: 40 akuriyo naar Përëru Tëpu aan de Boven-Tapanahoni, 1 naar Alalaparu
aan de Kuruni en een groep van omstreeks 12 personen leidde nog altijd een
261
rondtrekkend bestaan. De eerder genoemde trio Tëmeta speelde een belangrijke
262
rol bij hun opvang. Pas sinds hun vestiging in de dorpen benoemen deze
inheemsen zichzelf als akuriyo. Onole, een van de twee familiehoofden in Tëpu, zei
dat hij tot de turaekare (‘degenen die Tura spreken en de kleur hebben van de tura
[capucijneraap]’) hoorde, en Malayaimë, het andere gezinshoofd, behoorde naar
zijn zeggen tot de akuriekare (‘degenen die Akuri spreken en de huidskleur hebben
263
van de akuri [een knaagdier]’). Pyjai, zowel mannelijke als vrouwelijke, zijn zeer
gevreesd bij de akuriyo, vooral omdat ze verondersteld worden de macht te hebben
de dood af te kunnen roepen door wïrïkaimo (het doden door jaguars). Zolang de
akuriyo een nomadisch leven leidden, hebben rituelen die direct verband hielden
264
met leven en overleven in het bos een cruciale rol vervuld. Alhoewel men zeker
van is dat er geen rondtrekkende akuriyo meer zijn, zijn de wayana nog altijd bang
om bepaalde gebieden te betreden, bijvoorbeeld het Ulemari- en het
Boven-Litani-gebied, uit angst om overvallen te worden door ‘wilde indianen’ die zij
akuriyo noemen.

6.2 Orale literatuur
Terwijl andere inheemsen een onderscheid maken tussen het mythische verleden
en het gewone verleden, bestaat voor de akuriyo deze tweedeling niet. In hun
oorsprongsmythen is er sprake van direct ingrijpen door helden als de mythologische
voorvader Kutkutuli en grootvader koningsaasgier Akalantï. In die mythen wordt de
tweedeling van de groep in turaekare en akuriekare voorgesteld als noodzakelijk
voor het behoud van het volk. Dat is begrijpelijk gezien de grote verspreiding van
voedingsmogelijkheden in het regenwoud. De huidskleur en de trekroute van de
akuriyo worden afgestemd op de veren of pels, de habitat en de dieetdifferentiatie
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De opvatting van de Braziliaanse missionaris Protásio Frikel (1957) dat ze een van de twaalf
subgroepen vormen van de ‘gevaarlijke’ trio, wordt tegenwoordig afgewezen (Rivière 1969,
Carlin 1998: 36, noot 23 en 37, noot 35, Boven e.a. 2001: 36-37).
Over hun ‘ontdekking’: Findlay 1975 en Schoen 1976. Carlin 1998: 19 maakt geen melding
meer van rondtrekkende akuriyo, zegt dat er ongeveer 33 in Tëpu leven, 10 in Kwamalasamutu
en 1 of 2 in Palumeu. Jara 1996: 29 noemt ook het wayana-dorp Anapaikë aan de Lawa.
Jara Gomez 1991: 78-81.
Jara 1996: 31.
Kloos 1977a: 14. Over de dood bij de akuriyo: Kloos 1977b en Kloos 1990: 13-15. Over
rituelen bij de akuriyo: Jara Gomez 1991. De navolgende twee alinea's zijn gebaseerd op
Jara 1996, waarin zij nauwgezet oorsprongsmythen analyseert.
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van de dieren. De verscheidenheid is voorwaarde voor overleven en daarom kennen
de mythen ook een
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belangrijk ritueel aspect: voor de naamgeving van groepen inheemsen werden de
namen gevolgd van verschillende diersoorten. De turaekare hadden liederen die
verband hielden met de apensoorten en de akuriekare met de dieren van de grond
als het wilde varken en de tapir.
Aan feesten werd deelgenomen door groepen die door middel van huwelijken
aan elkaar verbonden werden. Dans en gezang stonden onder leiding van een
sjamaan en werden in een min of meer vaste volgorde uitgevoerd. Elke groep bezat
een eigen repertoire, dat complementair was ten opzichte van een andere groep.
Feesten, liederen en dansen werden afgestemd op de jacht en de seizoenen. Sociale
organisatie, ecologie van het bos, naamgeving en mythologie hangen ook hier weer
zeer nauw samen en bepalen direct de identiteit van de akuriyo.
Van de liederen van de akuriyo zijn verder bekend de elemi-liederen die gezongen
worden om door dieren veroorzaakte zieken te genezen (vergelijk de elemi-liederen
265
van de trio). Fabiola Jara heeft in 1985 een lied geregistreerd dat Onole te Tëpu
zong, om de beet van een munete (schorpioen) te genezen. De eerste vier regels
ervan luiden:
munete ikëikapa tesemekiempa
ikëikapa tasameke ikëkapa papa
ikëikapa püijaimë ana-papa
irame-pa ik:eikapa kutu ah
kwaad van de schorpioen ga weg ik spuw je weg
papa ga weg kwaad ik bespuug je ga weg zeg ik vader
kwaad ga weg, ik roep de pyjai die zijn vader is
266
ik ben vermoeid groot kwaad zeg ik

Sinds de akuriyo in dorpen werden samengebracht, is er weer sprake van
bevolkingsaanwas, met name door vermenging met de trio. Omdat het gaat om
dorpen waar de christelijke zending actief is, zijn veel traditionele liederen vervangen
door christelijke gezangen. Sjamanisme werd vervangen door een kerkelijke
organisatie en veel van de vroegere sjamanen werden componisten van kerkliederen.
Natuurlijk werd de eigen akuriyo identiteit de sluitpost op de begroting. Ook door
hun afhankelijkheid van de trio-gemeenschap als het gaat om voedselvoorziening
en voortplanting, hebben de akuriyo het moeilijk om zich als afzonderlijke culturele
entiteit staande te houden. Ze worden door de trio duidelijk als ondergeschikten
gezien en moeten bijvoorbeeld jagen voor het dorpsbestuur. Alhoewel zij nog steeds
hun eigen rituelen hebben, zijn deze toch sterk aan erosie onderhevig, of ze vallen
samen met die van de trio.

7. Warau
7.1 Inleiding
De warau concentreren zich in en om de Orinoco-delta in Oost-Venezuela, maar
een afsplitsing leeft ook aan de Corantijnrivier, zowel op het grondgebied van Guyana
als dat van Suriname (zij het dat daar vroeger meer warau leefden dan nu). Het
Warau lijkt enigszins op het Karaïbs en
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Daarover: Jara 1989, die (in het Engels) spreekt van alemi-liederen.
Akuriyo-tekst opgenomen met Nederlandse vertaling in Spiegel 26-27. Met ‘de pyjai die zijn
vader is’ wordt bedoeld: de schepper van de elemi. Jara schrijft: püijai.
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Arowaks, maar behoort tot een aparte linguïstische stam en heeft een geheel ander
267
vocabulaire. Henry Bolingbroke, die aan het begin van de 19de eeuw Demerary,
Essequibo en Berbice bereisde, merkt erover op: ‘They pronounce their language
268
in a very desagreeable and indistinct tone’ en vindt hen ‘dirty, fearful, and indolent.’
De Penards menen dat de gebruiken van de warau niet veel verschillen van die van
269
de karaïben. Het waarnemingsvermogen van de warau kent, volgens De Goeje,
‘een natuurlijke aanleg tot gewaarwording van bovenzinnelijke dingen’ en die aanleg
kan zo ‘opgekweekt worden, dat men samenhangende waarnemingen krijgt van
270
wezens, die zich o.a. kenbaar maken als het innerlijk van de natuur’. Illustratief
voor hun wijze van waarnemen is dat zij het woord kahebu of akahebu hanteren in
vier betekenissen: de menselijke ziel, de ziel van een afgestorvene, een schaduw
271
en het beeld in een spiegel. Die samenhang van natuurlijke en bovennatuurlijke
wereld die De Goeje in 1930 constateerde en die ook bekend is van andere
inheemsen, is door Maria Matilde Suárez in 1971 nauwkeuriger beschreven. Zij
wijst er echter ook op dat er tekenen zijn dat het geheel van geloof en waarden aan
het verzwakken is en dat onder invloed van buitenaf de traditionele cultuur aan het
272
verdwijnen is.

7.2 Orale literatuur
De warau-kosmologie vindt haar uitdrukking in mythische vertellingen. Een
ontstaansmythe over de oorsprong van het mensdom verhaalt van de jonge warau
Okonoróté die op jacht was in een tijd toen de warau nog boven in de lucht leefden.
Hij ontdekte een groot gat en zag beneden allerlei dieren lopen. Hij daalde op de
aarde neer, keerde met een rijke jachtbuit terug en op zijn volgende tocht vergezelden
hem de andere warau. Maar een van de laatsten die afdaalden was de dikke vrouw
Okona-koera die in het gat bleef steken. De warau konden niet meer terug en
moesten wel op aarde blijven wonen, en de vrouw is nog steeds te zien als de
273
morgenster.
Haboeli en de boze Teteli is een in boekvorm verschenen avonturenverhaal rond
de zowel bij warau als arowakken bekende figuur van Haboeli (ook: Haboeri of
Haburi). Het verhaal is een voorbeeld van de hybride genese van een ‘warau’-boek.
Het werd geschreven - niet verteld - door de half-warause Stella Vlet (geboren in
1921, boven Washabo aan de Corantijnrivier). Deze Stella Vlet bracht haar jeugd
in Paramaribo door en verbleef later tien jaar in Georgetown en MacKenzie. Zij
schreef haar verhaal in het Engels; het werd door de arowakse hoofdonderwijzer
Tecumseh (pseudoniem van Harold Blanca) bewerkt en herschreven voor de
Surinaamse jeugd in het Nederlands. Leonore de Vries, coördinatrice van het Jeugd
Lektuur Projekt, redigeerde vervolgens die tekst voor de boekuitgave.
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Het Warau behoort tot de Macro-Chibchan-familie, onderfamilie Paezan (Suárez 1971: 58).
Over het Warau: De Goeje 1930 & 1930/1931.
Bolingbroke 1807: 151; hij spreekt van ‘Worrows’.
Penard & Penard 1907, I: 176.
De Goeje 1930/31: 12.
Een verschijnsel dat ook in het Wayana voorkomt: akwali betekent ziel, akwalimpë geest van
een dode, en schaduw. Amole is ziel, maar duidt ook de oogpupil aan, en een sjamaan in
trance.
Suárez 1971: 60-63, 114. Vgl. over die samenhang bij de karaïben Penard 1928.
Een complexere versie geeft De Goeje 1948: 26. Over de orale literatuur van de warau:
Wilbert 1970.
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Bronnen. Walter E. Roth (1915) nam verschillende warau-vertellingen in Engelse
vertaling op, waarvan H. van Cappelle er tien vertaald in het Nederlands overnam
in zijn Mythen en sagen uit West-Indië (1926). Daaruit werd ‘De oorsprong van het
mensdom’ herdrukt in Van Kempen & Bongers 1990: 32, ‘De sage van Haboeri’ in
Van Kempen & Bongers 1993: 43-47 en ‘Zwarte Tijger, Wau-oeta en de gebroken
boog’ in Mama Sranan 46-49. Haboeli en de boze Teteli (1978) verscheen in de
reeks ‘Surinaamse vertellingen’ van het Jeugd Lektuur Projekt. Een andere collectie
geeft Wilbert 1970.
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Afro-Surinamers
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I. Algemene inleiding
In zijn in 1839 verschenen Voyage à Surinam maakt P.J. Benoit de volgende
opmerking:
Wanneer een vreemdeling zo'n feest [de Du] bijwoont en deze negers en
negerinnen ziet, elegant gekleed in hun mooiste kleren en de luidruchtige
vrolijkheid constateert die onder hen heerst, dan heeft hij moeite zich voor
te stellen dat deze dansers die zo vrolijk, zo levendig en zo gelukkig lijken,
dezelfde slaven zijn als de rest van de week, behandeld als beesten om
zo te zeggen, zich bezighouden met het zwaarste werk, blootgesteld aan
onverdraaglijke hitte en de grillen van hun meesters of de wreedheid van
283
een wachter.
Benoit stelt hiermee impliciet een bekend historiografisch probleem: hoe uit de
veelheid aan documenten en geschriften van eenzijdig-koloniale aard en van al
even eenzijdig-abolitionistische signatuur een beeld te vormen van het leven van
de slaven?
De geschiedenis van de afro-Surinaamse cultuur begint op het moment dat het
Engelse bewind de eerste ‘lading’ slaven op Surinaamse bodem zette. Van 1650
tot 1667 werden enkele duizenden slaven geïmporteerd. Volgens tellingen van Alex
van Stipriaan heeft de totale slavenimport tussen 1668 en 1830 ongeveer 213.000
284
personen bedragen. De belangrijkste herkomstgebieden van de Afrikaanse slaven
waren ‘Loango’ (het huidige Zuid-Kameroen, Gabon, Congo en het noorden van
Angola), de ‘Goudkust’ (Ghana), de ‘Bovenwindse Kust’ (Ivoorkust, Liberia, Sierra
285
Leone) en de ‘Slavenkust’ (West-Nigeria, Benin, Togo). Na hun overtocht naar
het depot op Curaçao of rechtstreeks naar Suriname, werden zij geveild op de
slavenmarkt van Paramaribo en vervolgens tewerkgesteld op een van de vele
plantages waar hun een hard leven wachtte. Vanaf 1690 tot zelfs nog een jaar vóór
286
de afschaffing van de slavernij kwamen slaven in opstand. Sommigen vluchtten
het bos in, waar zij zich groepeerden tot een aantal volken die, ieder met hun eigen
taal, culturele eenheden vormden die veel bewaarden van het West- en
Centraal-Afrikaanse erfgoed. Deze marronage drukte zwaar op de koloniale
maatschappij: tot 10% van de totale bevolking gedurende de slaventijd zocht zijn
287
toevlucht in het bos. Met enkele marronstammen werden vredesverdragen
gesloten: met de ndyuka, de saamaka en de matawai in resp. 1760, 1762 en 1767;
met de kwinti en de boni gebeurde dat niet. De koloniale overheid trachtte deze
groepen met plakkaten en een passensysteem uit het kustgebied - waar de
bosnegers vooral als houtkappers emplooi zochten - te weren, maar slaagde
288
uiteindelijk niet in haar politiek. Zeker op de boni kreeg zij geen vat: de strijd tussen
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In de vertaling/bewerking van Chris Schriks: Benoit 1980: 36. De eerste Nederlandse
vertaling verscheen overigens al in 1843 in Het Leeskabinet: mengelwerk tot gezellig
onderhoud voor beschaafde kringen, voor 1843. Eerste en tweede deel. Amsterdam:
Hendrik Frijlink. Over Benoit: De Groot 1968, Kolfin 1997a en beknopter Kolfin 1997b.
Van Stipriaan 1993a: 314. Voor aantallen en percentages van de totale transatlantische
slaventransporten zie Appiah & Gates 1999: 1867-1869.
Oostindie 1997: 116. Over de tribale herkomst van de afro-Surinamers: Wooding 1972: 17-50.
Hoogbergen 1990: 49-53 zet de opstanden op een rij en beschrijft het verband met de
marronage.
Oostindie 1993b: 12.
Zie Thoden van Velzen & Van Wetering 1988: 11-15 en 19-21.
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de boni en de koloniale overheid in de tweede helft van de 18de eeuw is de
geschiedenis ingegaan als de Boni-oorlogen.
Na de jaren '60 van de 18de eeuw groepeerden ontvluchte slaven zich in het
binnenland
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tot de paamaka, de brooskampers en de groep van Ta Agosto. Soms werden deze
weglopers door inheemsen of door marrons uitgeleverd aan de koloniale overheid,
soms werden zij door patrouilles gepakt. In andere gevallen slaagden zij erin zich
in de moerasgebieden achter de plantages verborgen te houden of bij de
289
marrongemeenschappen aansluiting te vinden. Dan waren er nog slaven die door
hun meesters gemanumitteerd waren of die zichzelf hadden vrijgekocht; deze
vrijverklaarden vestigden zich in de regel in Paramaribo. Anderen moesten wachten
tot 1 juli 1873 toen zij, na de tien jaren Staatstoezicht volgend op de afschaffing van
de slavernij, waarin zij nog verplicht waren als arbeiders op de plantages te blijven
werken, definitief hun vrijheid verkregen. Van diegenen die na de vredesverdragen
met de marrons waren weggelopen gingen sommige groepen na 1863 op in de
creoolse bevolking van stad en districten, terwijl anderen zich aansloten bij de
marrons.
Vooral vanuit antropologische invalshoek zijn er verschillende concepten
ontwikkeld die een verklaring gaven voor de wijze waarop de afro-Caraïbische
culturen zijn gegroeid uit de Afrikaanse culturen. Volgens Sidney Mintz en Richard
Price steunen die concepten op twee dominante verklaringsmodellen. Het eerste
model gaat uit van een min of meer homogene West-Afrikaanse cultuur die een
proces van adaptatie onderging toen de slaven die cultuur meenamen naar het
Caraïbisch gebied. Het tweede model gaat ervan uit dat er een groot aantal
West-Afrikaanse culturen bestond en dat in elke kolonie ook één van die culturen
een dominante positie innam. Mintz en Price verwerpen beide opvattingen: van een
homogene West-Afrikaanse cultuur is nooit sprake geweest en geen enkele
plantagekolonie is ooit bevolkt geweest door één specifiek Afrikaans volk; de
slavenpopulaties bestonden integendeel juist uit zeer heterogene groepen, die dan
bovendien nog razendsnelle ontwikkelingen doormaakten na aankomst in het
Caraïbisch gebied onder omstandigheden die veel restricties met zich
290
meebrachten. Alex van Stipriaan bij deze problematiek belangrijke kanttekeningen
geplaatst in een opstel waarin hij de creolisering van het Afrikaanse
291
muziekinstrumentarium en de Afrikaanse dans beschrijft. Van Stipriaan spreekt
van een dubbele gelaagdheid van de afro-Surinaamse cultuur. De externe dimensie,
bedoeld voor de dagelijkse confrontatie van de zwarte met de witte wereld, lijkt te
wijzen op een ver doorgevoerde creolisering en homogenisering, waardoor er één
nieuwe etnisch-culturele groep is ontstaan. Precies zo hadden de blanken het met
hun verdeel-en-heers-politiek ook gewild: blanken en slaven in strikt gescheiden
maatschappelijke sectoren. In het instrumentarium toont zich deze externe dimensie
in bepaalde slaginstrumenten die van oorsprong tot één Afrikaans volk behoorden
(vooral van de Loango), maar door de gehele Surinaamse slavenpopulatie werden
geaccepteerd, terwijl een proces van selectie andere instrumenten (met name snaaren blaasinstrumenten) uitfiltreerde. In de dans lijkt de homogenisering plaats te
hebben gevonden door de algemene acceptatie van bijvoorbeeld de watramamadans
die van oorsprong werd gedanst door de Papaslaven, de slaven uit Dahomey aan
de Slavenkust die bekend stonden om hun slangencultus (papa en de dagwe-
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Zie over deze weglopers vooral Hoogbergen 1978 en 1996a en 1996b. In Hoogbergen 1992a:
25-27 worden de weglopers tussen 1760 en 1860 (ook letterlijk) in kaart gebracht.
Mintz & Price 1976: 9-10 en passim. Voor een retrospectief zie Price 2001.
Van Stipriaan 1993b. Ook bewerkt als Van Stipriaan 2000a.
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slang zijn identiek ). Intern echter, zo stelt Van Stipriaan, is de Afrikaanse
heterogeniteit altijd zeer sterk levend gebleven en zijn veel trekken van etnische
segregatie blijven bestaan. De integratie leek zich van buitenaf te hebben voltrokken,
maar het werd steeds moeilijker tot het wezen van de slavencultuur en vooral ook
de religieuze aspecten daarvan, door te dringen. De variëteit aan
religieus-ceremoniële aspecten, liederen, dans- en muziekstijlen nam juist toe, niet
zelden zelfs van dorp tot dorp. Zo hebben de slaven
de creatie van twee gescheiden werelden aangegrepen om voor zichzelf
een eigen leefwereld te scheppen. Dit stelde hen niet alleen in staat te
overleven, maar verschafte bovendien groepscohesie en de basis voor
alle mogelijke vormen van verzet. In het betrekkelijke isolement van hun
‘apartheid’ hebben de slaven zodoende in de loop der tijd een
gemeenschappelijke cultuur, dat wil zeggen, nieuwe etniciteit, opgebouwd
waarmee de druk van de blanke wereld steeds gemakkelijker kon worden
293
weerstaan.
Zeker is dat de marrons enerzijds en de plantage- en stadsnegers anderzijds in hun
orale uitdrukkingsvormen verschillende wegen insloegen, maar vanuit hun
gemeenschappelijk Afrikaanse en ten dele gemeenschappelijk historische
achtergrond ook veel met elkaar gemeen bleven houden. Verhalen gaan voor een
deel terug op hetzelfde punt van oorsprong als het om het handelingsgebeuren gaat
en voeren voor een deel dezelfde karakters ten tonele. Veel verhalen en liederen
getuigen ervan hoezeer alle afro-Surinaamse groepen zich levend bewust zijn van
hun Afrikaanse herkomst. Jan Voorhoeve:
Volksmensen kunnen je zo een serie Afrikaanse voorouders noemen die
nooit in Suriname zijn geweest, bij name nog wel; zij hebben een levend
en functioneel bezit aan historische verhalen en vooral ook liederen over
de slaventijd, soms zelfs nog spelend in Afrika; zij houden krampachtig
vast aan laatste restjes Afrikaanse talen, etc. Men kent de plantages nog,
de mensen die van die of die plantage afkomstig zijn, de vroegere
bastiaans, de hele sfeer van de slaventijd, en weet daar eindeloos over
te vertellen. Dit hangt voor een deel samen met de voorouderverering
[...] maar ook los daarvan is er een levende historische traditie in de
294
Creoolse volksklasse.
Een ander belangrijk element van het cultuurgoed van bosnegers én creolen is
295
misschien wel de satire, een element dat ook op Afrikaanse tradities teruggaat.
In de teksten bij de sëkëti- en aleke-dansen leveren de bosnegers vaak spotziek
commentaar op actuele gebeurtenissen en in de verschillende singi van
plantagenegers en stadscreolen is het al niet anders. Spreekwoorden en raadsels
bij bosnegers en creolen worden uitgedrukt in verschillende talen, maar drukken
vaak exact hetzelfde uit. Uit het geregistreerde orale materiaal spreekt een geest
292
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De ndyuka Kelema legde aan H.U.E. Thoden van Velzen uit dat de Dagwe slechts één van
de manifestatievormen van de Vodu of Papa Gadu is, maar er zijn er meer. (Meded. H.U.E.
Thoden van Velzen.)
Van Stipriaan 1993b: 146-147.
Voorhoeve 1997: 359.
Zie voor deze Afrikaans-Caraïbische connectie: ‘Creoolse satire in dansliedvorm. De
Afrikaansche zin voor spot en ridicule - Weerklanken in Martinique, Paramaribo en New
Orleans’, in NRC, 17-3-1940.
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van onafhankelijkheid en verzet die bij de creolen niet minder sterk was dan bij de
marrons, of zoals Jan Voorhoeve het uitdrukte: ‘De slaaf was nooit willoos slachtoffer
296
in eigen ogen.’
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Voorhoeve 1973: 411.
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In het navolgende wordt een onderscheid gemaakt tussen de bosnegers en creolen
(voor beide gebruik ik de verzamelnaam ‘afro-Surinamers’). Met ‘bosnegers’ sluit
ik aan bij de aanduiding die de marrons veelal voor zichzelf gebruiken: businenge.
Met ‘creolen’ gebruik ik het woord zoals het in Suriname gebruikelijk is: de
afstammelingen van de afro-Surinamers uit Paramaribo en de kuststreek (waartoe
ook behoren de afstammelingen van de ‘weglopers’ van na de vredesakkoorden
met de marrons en de bosnegers die in de loop der eeuwen naar Paramaribo trokken
en daar in de stadsbevolking opgingen).

II. Bosnegers
1. Algemeen
De beeldvorming over marrons in de koloniale geschriften berust op een handvol
parafernalia: ze zijn angstaanjagend, duivels, heidens, in het gunstigste geval
dwingen ze respect af om hun strijdlust, doorzettingsvermogen en vaardigheid om
boten te besturen. In de Aanteekeningen, betrekkelyk de kolonie Suriname (1826),
anoniem verschenen, maar van de hand van E.L. van Heeckeren, worden ze ‘zeer
297
woest’ genoemd, onder hen zou nog ‘het grofste bijgeloof’ leven. Het lijkt alsof
die beeldvorming niet alleen een uiting was van een gebrek aan kennis, maar ook
van een vorm van wrok tegen de marrons die zich zo succesvol in het binnenland
hadden weten staande te houden en de koloniale overheid weinig eervolle
vredesverdragen hadden afgedwongen.
Groepering van marrons in het binnenland vond plaats volgens de plantage
298
waarvan de negers afkomstig waren. De verschillende stammen waren niet
herleidbaar tot een specifiek Afrikaans volk: familieleden werden bij aankomst in
Suriname vaak gescheiden en de slaven die van de plantages wegvluchtten waren
zowel zoutwaternegers (in Afrika geborenen) als slaven die in Suriname het
299
levenslicht hadden gezien. Bijna alle namen van de lo (de grootste sociale groepen )
waaruit de verschillende stammen zijn opgebouwd, zijn afgeleid van de namen van
300
plantages of hun eigenaren. Volgens historica Silvia de Groot moet hieruit de
gevolgtrekking worden gemaakt, dat de orale traditie van de verschillende
marronvolken begint in hun loweten (weglooptijd) en wat daarin voorkomt aan
Afrikaanse elementen ziet zij eerder als overgedragen reminiscenties dan als
behorend tot de eigen geschiedenis. Een andere historicus, Wim Hoogbergen, legt
het accent iets anders
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Van Heeckeren 1826: 72.
Een beknopt overzicht van de geschiedenis van de marronage geeft Price 1976: 1-42, een
boek dat onmisbaar is om zijn bibliografische referenties. Uitvoeriger zijn de essays in Price
1973a. Later verschenen literatuur vindt men in Derkx & Rolfes 1990, Rolfes 1997 en CatUBA.
Een beknopt overzicht van de bosnegersamenleving geeft Polimé 1992.
Een lo is een matriclan die dateert uit de weglooptijd, maar de onderlinge verwantschap is
vaag; verschillende lo maken de nasi of stam uit. Mama(osu)pikin of Wosudendu zijn
matrilineaire verwanten die dezelfde moeder en grootmoeder hebben. De mamapikin bij
elkaar vormen de uitgebreide familie die bere of bee wordt genoemd: mensen met dezelfde
stammoeder. Zie over deze begrippen: Wooding 1972: 71-81, Pakosie 1976 en Scholtens
e.a. 1992: 34-35.
Uitvoerig hierover Price 1983. Voorts De Groot 1969: 13-14 en Pakosie 1976.
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en stelt dat voor de afro-Surinamers de orale traditie begint in Afrika.
Reminiscenties aan een vroeger bestaan in Afrika en traditioneel-Afrikaanse
elementen keren in de culturen van alle afro-Surinaamse groepen terug. De
geschiedenis van hoe de bosnegers tot slaven gemaakt werden, van hun verblijf
aan boord van de slavenschepen en hun aankomst overzee, maakt deel uit van het
orale cultuurgoed. Zo vertelde de ndyuka Da Kasiayeki aan Thoden van Velzen een
(nog niet uitgegeven) verhaal over de aankomst in de Surinaamse kustwateren:
hoe de zee van kleur veranderde en welke vogels de negers zagen.
Een bekende mythe uit de slaventijd verhaalt dat de geest van negers die zich
verzet hebben tegen hun meesters, na hun dood over de wateren terugzweeft naar
302
Afrika - een mythe die onder meer verteld wordt van de opstandige Coroniaanse
slaaf Tata Colin. Deze Afrika-connectie bleek nog maar eens ten overvloede toen
de grootopperhoofden van vier bosnegervolkeren in 1970 naar Afrika zweefden,
maar dan per KLM-vliegtuig: zij maakten een rondreis langs de gebieden van hun
West-Afrikaanse voorouders en herkenden overeenkomsten in rituelen, godennamen
303
etc. waarvan ze niet vermoed hadden dat ze die zouden tegenkomen.
In deze directe link met Afrika zit ook het belangrijkste punt van onderscheid met
de eilandelijke Caraïben. In de orale literatuur van de negroïde bevolking van de
Caraïbische eilanden is de relatie met het continent van oorsprong van een andere
orde dan in Suriname. Zoals Maryse Condé het formuleert: ‘Het stamverband is
304
vernietigd op de Antillen. De zwarte verliest elke identiteit, hij wordt een neger.’
In het Surinaamse binnenland was de samenstelling van de stam dan wel niet gelijk
aan die in Afrika, de samenleving en cultuuruitingen behielden wel veel van het
karakteristiek-Afrikaanse.
In Suriname worden zes bosnegervolkeren onderscheiden waarvan de saamaka
305
en de ndyuka de grootste zijn. Saramakaanse dorpen zijn vooral gevestigd in het
hart van het land aan de Suriname-rivier, zowel boven als beneden het stuwmeer,
aan de Cottica en de Oost-West-verbinding in het district Marowijne. De ndyuka of
aukaners hebben hun dorpen in Oost-Suriname, vele aan de Tapanahoni en
Marowijne en voorts aan de Cottica en Commewijne. De matawai hebben zich
gevestigd langs de Saramaccarivier in Midden-Suriname, de paamaka in
Oost-Suriname aan de Marowijne. Van de aluku of boni woont een klein deel aan
de Marowijne maar het overgrote deel tegenwoordig in Frans-Guyana, en de kwinti
tenslotte leven in het midden van het kustgebied aan de Coppename. Alle bosnegers
leven van de landbouw, de jacht en de visserij, tot en met de 19de eeuw was
bovendien de houtkap van groot belang, tot de bosnegers het lucratievere transport
voor de
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Hoogbergen 1996a: 11. Overigens ook spiritueel: de ndyuka kennen Afrikaanse yooka
(vooroudergeesten) (Pakosie 1990a: 8). Over de overeenkomsten van bosneger met de Akan
cultuur: Koningsbloem 1994b.
Dien Grootfaam-Blokland en Johan Landveld vertelden dat slaven die niet het zout van de
bakra's hadden gegeten, terugvlogen naar Afrika. De achterblijvers zongen: Aisa hey, wan
Aisa hey, wan Aisa,/ Aisa wi kon begi gron hey,/ Aisa wi kon begi mama hey,/ Aisa hey, wan
Aisa hey. (Aisa (Moeder Aarde), er is maar één Aisa, één Aisa, we smeken u.) Hoogbergen
1996a: 13, die er nog als vrije vertaling aan toevoegt: ‘haal ons van de grond’.
De Groot 1974 doet er uitgebreid verslag van.
Condé 1996: 18. Cursivering van Condé. Voor de volksmuziek is dit verschil uitgewerkt door
Van de Walle 1956.
Hoogbergen 1992a: 25-27 onderscheidt nog andere marrongroepen, waarvan hij die van
Krabbeholle ook als stam benoemt (zie over hen: Hoogbergen 1993b).
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goudwinning als bron van bestaan ontdekten. Met de goldrushnaar
zuid-oost-Suriname kreeg de laatste activiteit aan het einde van de 20ste eeuw een
307
nieuwe impuls.
Er zijn circa 20.000 in stamverband levende saamaka en ongeveer evenveel
ndyuka. Matawai, paamaka en boni zitten elk in de buurt van de 2000 en kwinti zijn
308
er minder dan 500. De talen van de bosnegerstammen vallen grofweg uiteen in
de Ndyuka-talen die in het oosten van het land worden gesproken en de aan het
Saamaka verwante talen in het midden van het land; de structuur van die talen heeft
verschillende kenmerken gemeen met West-Afrikaanse kusttalen en
309
Centraal-Afrikaanse talen, met name van de Congo.
310
De culturen van de verschillende bosnegers lijken in grote trekken op elkaar.
Hun afro-Amerikaanse godsdienst is mutatis mutandis gelijk, al kennen zij voor hun
goden verschillende namen en zijn er verschillen in eredienst en kosmologie. Deze
godsdienst die zo bepalend is voor bijna alle aspecten van de bosnegerculturen,
zal bij de ndyuka in enkele grote lijnen worden uiteengezet, zodat een herhaling
voor de andere volkeren achterwege kan blijven.
Christelijke zending en missie hebben lang vruchteloos onder de marrons gewerkt.
De Moravische Broedergemeente startte haar zendingsactiviteiten in 1765, de
311
katholieke kerk in 1869. Maar de redemptorist A. Bossers moest in 1884
vaststellen:
Nederzettingen van Boschnegers worden door de Missionarissen niet
bewerkt; zij zijn over het algemeen zeer bedorven van zeden en sterk
aan bijgeloovigheid en afgoderij gehecht. De moravische broeders, die
lang en veel op de bekeering dier ongelukkigen werkten, konden in weerwil
312
van de rekkelijkheid en toegeeflijkheid hunner leer, niet slagen.
Dit is niet helemaal waar. In een vroege fase tekende zich al een hechte christelijke
313
gemeenschap bij de saamaka af , terwijl in de 19de eeuw de kerstening onder de
matawai en kwinti al op gang kwam, vooral door het werk van Johannes King. Maar
eerst in de 20ste eeuw zou de christianisering een grotere vlucht nemen, vooral
onder de paamaka en de saamaka.
Religie, leven en kunstzinnige manifestaties zijn voor de bosnegers geen
afzonderlijke entiteiten. ‘De Boschnegers zijn, gelijk alle woudvolkeren, begaafd
306
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Zie De Groot 1963, De Beet & Thoden van Velzen 1977: 117-125 en Thoden van Velzen
1983: 45-49.
Heemskerk 2000. Hoogbergen e.a. 2001.
Cijfers van Price & Price 1980: 15. Die cijfers zijn dus aanzienlijk hoger dan die van de
volkstelling uit 1980: 16.979 saamaka, 14.353 ndyuka, 906 matawai, 1156 paamaka, 332
boni, 133 kwinti, 28 van andere stammen en 28 van onbekende herkomst. ABS Volkstelling
1980, geciteerd in Suriname Planatlas (1988) tegenover kaart C 4 waarop ik de
verspreidingsgegevens heb gebaseerd.
Er is over deze materie reeds een substantieel aantal studies verschenen. Price 1976: 62
noemt er een aantal, waaraan kunnen worden toegevoegd Alleyne 1980 & 1988, Bickerton
1981 & 1986, Huttar 1985, Smith 1987, Nettleford 1994, Martinus 1996, de opstellen in Christie
1995 en die van McWorter 1995, Migge 1998 en andere bijdragen aan de Journal of Pidgin
and Creole Languages.
Bijna alle bosnegermannen spreken ook Sranantongo. De meeste niet-christelijke vrouwen
aan de Boven-Suriname echter niet. Standaardwerken over de cultuur van de bosnegers zijn
Price & Price 1980 en 1999.
Price 1990; Lenders 1996: 140; Vernooij 1996: 39 beschrijven de kerstening van de bosnegers.
Bossers 1884: 333.
Beschreven door Price 1990.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

met een aangeboren gevoel voor schoonheid,’ schreef John W. Vandercook in
314
1926. Al is men tegenwoordig
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Vandercook 1937: 199 (Engelse editie voor het eerst verschenen in 1926).
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wat voorzichtiger met dit soort generalisaties, esthetiek maakt bij de marrons
ontegenzeglijk deel uit van het leven van alledag. Bosnegerhoutsnijwerk drukt sociale
315
en religieuze symboliek uit, maar kent een niet minder belangrijk esthetisch aspect.
Een plechtigheid in het leven van de marrons zonder zang is onmogelijk. Richard
en Sally Price zeggen daarover:
A special attention to ‘performance’ marks social interaction of all kinds,
and Maroons exhibit a keen appreciation of nuances of speech, gesture,
and posture. Playfulness, creativity, and improvisation pervade everyday
conversation, making even ordinary speech a lively act. [...] The
expressive, dramatic quality of Maroon life may be seen also in the
spontaneous songs and dances that are frequently sparked by mundane
316
but happy events.
Het belangrijkste muziek-, zang- en dansfestijn van zowel bosnegers als creolen is
hun ‘spel’, in het Ndyuka en Paamaka pee, in het Saamaka pëë, in het Sranan prei
317
(uitspraak: pré) genaamd. Al in de 18de eeuw wordt melding gemaakt van deze
318
grootse gebeurtenissen. Ze vormen complexe en intens beleefde sociale
festiviteiten waaraan wordt deelgenomen door mensen uit een aantal dorpen. Er
wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om partners te zoeken, verbintenissen
bloeien op, of vallen met veel spektakel uiteen. Feestelijk gekleed nemen de
bosnegers deel aan vaak nachtenlange sessies van zang, dans, drumspel en
vertellen. Ze worden georganiseerd bij alle belangrijke gebeurtenissen: de
belangrijkste ceremonies van het rouwproces, de installatie van een grootopperhoofd
of een kabiten (kapitein), de eredienst voor bepaalde goden, de rituelen voor de
voorouders enz. Elke aanleiding voor zo'n spel vraagt om haar eigen specifieke
dansen, drumritmes en zangstijlen. Er is daarbij zowel sprake van een grote mate
van historische continuïteit als van een voortdurende vernieuwing: functie en
esthetische verschijningsvorm veranderen niet wezenlijk, terwijl er nieuwe dansstijlen,
liederen en verhalen gecreëerd worden. Een foto gemaakt tijdens een saramakaanse
begrafenis in 1961, laat iets van deze dynamiek zien: een van de dansers draagt
319
een rubberen masker, voorstellende Richard Nixon.
Variëteit en aantal verhalen van de bosnegers zijn groot en hun historische,
sociologische en culturele verankering, hun functie en betekenis vereisen een
breedvoerige uiteenzetting. Hoewel hierna omwille van de overzichtelijkheid
verschillende genres zullen worden onderscheiden, is het goed om te beseffen dat
dans, muziek, verbale kunst en ook beeldende kunst een ondeelbare eenheid
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Van Lier 1940: 162. Uitvoerig bestudeerd door Muntslag 1971, Muntslag 1979, Price & Price
1980 en 1999, en Bruné 1995.
Price & Price 1980: 167.
Deze woorden kunnen zowel ‘spel’ in de betekenis van ‘vermaaksspel’ als ‘festiviteit’
betekenen; de laatste betekenis is hier bedoeld. Bij de bespreking van de sacrale spelen van
de creolen zal een wintiprei worden beschreven. De hier volgende alinea is gebaseerd op
Price & Price 1980: 169-170.
Staehelin 1913-1919. Over de afbeeldingen in de beeldende kunst: Kolfin 1997a en 1997b.
Gemaakt door Silvia W. de Groot in het dorp Godo. Price & Price 1980: 171. Het dragen van
maskers gebeurt alleen bij begrafenisrituelen. Het gaat hier om een grafdelver die terugkeert
van een teraardebestelling. Omdat grafdelvers het dodenrijk vertegenwoordigen, dragen zij
maskers waarmee ze de boze geesten willen verjagen. Het ambacht van het vervaardigen
van houten maskers is in Suriname uitgestorven.
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vormen, waarin sociale en religieuze componenten even belangrijk zijn.
nemen de twee grootste bosnegervolkeren, de ndyuka en
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Bovendien

Sally Price geeft een fraaie illustratie van de samenhang van beeldende en verbale kunst,
wanneer zij de samenhang van kledingpatronen en sëkëti-liederen bij de saamaka beschrijft
in het hoofdstuk ‘Songs and skirts’ van Price 1993: 167-194. Mineke Schipper 1989a: 83 wijst
erop dat ook in Afrika een strikte scheiding van genres als mythe, legende, volksverhaal etc.
niet te maken is.
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saamaka, (soms tijdelijk) allerlei dans- en liedvormen van elkaar over.
Aan de orale traditie van ndyuka en saamaka zijn vanuit antropologische en
historische hoek verschillende studies gewijd, al ligt er nog altijd veel terrein braak.
Zo bestaat er geen overzicht van vormen van orale literatuur bij de bosnegers. Deze
vormen komen bij de zes bosnegervolkeren grosso modo overeen, al spreekt het
voor zich dat er stijlverschillen zijn, dat niet alle genres bij alle volkeren voorkomen
en dat elke stam zijn eigen benamingen aanhoudt. Hierna zal bij de ndyuka het
ritueel van het verhalen-vertellen beschreven worden, dat mutatis mutandis bij alle
bosnegervolkeren volgens dezelfde lijnen verloopt. Aan de hand van een onderzoek
in een saramakaans dorp is getracht een eerste overzicht van de belangrijkste
vormen van verhalen, liederen/dansen en spreekwoorden te maken. Bij de ndyuka
zal dieper worden ingegaan op één liedsoort, de tuka. Bij de saamaka komt het
karakter van de bosnegervertelling aan de orde. Deze synchrone inventarisatie
geeft tevens aan hoe orale overleveringsvormen nog altijd functioneren aan het
einde van de 20ste eeuw. Zij geven perspectief aan de inleiding van dit deel, waarin
geschetst werd hoe de culturele transitie van orale naar schriftelijke cultuur zich
langzaam voltrekt onder de saamaka aan de Boven-Suriname. Daarna zullen de
vier kleinere volkeren kort de revue passeren, waarbij slechts wordt ingegaan op
de meest in het oog springende verschillen met de twee grote volkeren. Bij elk der
bosnegervolkeren zijn bibliografische referenties naar oraal bronnenmateriaal
opgenomen telkens na elke paragraaf over een verschillend genre.

2. Ndyuka of Okanisi (Aukaners)
2.1 Inleiding
De ndyuka of okanisi (vernederlandst tot: aukaners) van de Otoo-lo nemen aan dat
Afo Benkina hun oudste voorouder is. Met haar zoon Pamo en twee dochters liep
321
zij waarschijnlijk in 1712 weg van de plantage Adrichem aan de Boven-Suriname.
Negers van plantages uit de omgeving van de Tempatikreek die in opstand waren
gekomen tegen de willekeur waarmee hun meesters hen behandelden, vestigden
zich in 1757 aan de Mama Dyuka (de ‘Djukakreek’ uit de koloniale geschriften). Ze
stichtten er een aantal dorpen, waaronder Bongo Doti, de zetel van Fabi Labi
322
Beyman, het eerste ndyuka grootopperhoofd. Daar sloot de koloniale overheid
drie jaar later vrede met de ndyuka, een historische episode die door de aukaner
André Pakosie beschreven werd in twee brochures Gaanta Labi 1760 (1976) en
323
Bongo Doti 1760 (1978). Fabi Labi Beyman stierf omstreeks 1764 en rond dezelfde
tijd begon de trek van de ndyuka naar de Alenkumanwey-bunsu, de Tapanahonirivier.
Na Fabi Labi's dood laaide er een strijd op met als inzet het gezag over
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De Groot 1969: 14. Over de vorming van de ndyuka-stam ook: Van Lier 1919: 3-16. Over
geschiedenis, geografische verspreiding en bestuursstructuur: Pakosie 1993 en vooral Pakosie
1999b. Over de ndyuka aan de Cottica: Köbben 1979.
In studies vaak Alabi genoemd (verg. b.v. Price 1990). Over de Tempati-opstand: Van den
Bouwhuijsen e.a. 1988.
Pakosie 1976a en 1978. Zie voorts Pakosie 1999b en Pakosie 2000a.
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de stam, een strijd die uiteindelijk door de Otoo-lo in haar voordeel werd beslist.
Met het aantreden van Akontu Felanti als gaanman (opperhoofd) - die tevens
opperpriester was - in 1950 werd de hoofdplaats van de ndyuka Diitabiki
(Drietabbetje), de plaats waar het belangrijkste orakel huist, al is Diitabiki sinds 1973
niet meer het religieuze machtscentrum. Bij ‘orakel’ dient men zich wel een
voorstelling te maken van een sacrale plaats maar niet in de afstandelijke zin van
bijvoorbeeld een katholiek tabernakel. H.U.E. Thoden van Velzen, die honderd
zittingen van het orakel bijwoonde, schrijft: ‘Het orakel kreeg voor mij de betekenis
van een heren-sociëteit, waar men elke dag een beperkte groep personen ontmoet
met wie men over allerlei onderwerpen van gedachten wisselt. Aan de gezellige
325
uren bij het orakel doorgebracht denk ik met plezier terug.’
Willem van Lier, die als posthouder voor de overheid van 1919 tot 1925 onder de
aukaners verbleef en veel over hen publiceerde, merkt op dat het gehele leven van
326
de ndyuka als één lange godsdienstoefening te beschouwen is. Dat betekent ook,
dat bijna alles wat met de orale cultuur van de aukaners te maken heeft, een
religieuze component bezit. Het is daarom noodzakelijk om hier in enkele trekken
327
uiteen te zetten hoe de religieuze wereld van de ndyuka eruit ziet.
De allerhoogste god is Masaa Gadu of Nana (sacrale benaming: Keediamaa
Keediampon), de Alfa en Omega die twee kanten heeft, een scheppende (Oboade)
en een vernietigende (Okun). Nana houdt zich echter niet met aardse
aangelegenheden bezig, maar delegeert deze naar lagere goden (gadu of wenti
genaamd, de creolen spreken van winti). De twee belangrijkste goden in het leven
van de ndyuka zijn Gaan-gadu (Grote God) of Gaan-tata (Grootvader), de god van
vrede, overwinning en gerechtigheid, en Agedeonsu, de god van het leven, van de
materiële dingen, landbouw, visvangst en jacht, de trouw en de vergelding. Onder
deze goden ressorteren een pantheon van lagere goden, alsook de yooka, de
geesten van de overledenen. In een complex kosmologisch systeem worden vijf
geestelijke domeinen of pantheons onderscheiden: die van lucht, bos, water, grond
en onder de grond (het dodenrijk). Goden en geesten - behalve die uit het
Kumanti-pantheon - beschikken over de macht om wraak uit te oefenen, de kunu,
een gevreesde erfzonde die in de meeste lo voorkomt. Vormen van mekunu (incest,
moord, ontrouw, meineed of kwaadsprekerij) kunnen maken dat een hele familie
328
door de kunu bezocht wordt. Wanneer de verblijfplaats van een bepaalde god
wordt verstoord, kan deze het de mensen bijzonder lastig maken. De bosgod Ampuku
is de god van de boze ziekten en het verderf onder wie alle takru-sani (kwade dingen)
vallen die een familie overkomen wanneer zij niet tijdig hun offerandes brengen.
Papagadu of Dagowe huist in de tapijtslang (boa constrictor of dagwe)
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Daarover Pakosie 1999b: 31-36.
Thoden van Velzen 1966a, I: XIII.
Van Lier 1919: 101 en Van Lier 1940: 161.
De sterke onderlinge verwevenheid van religieus en sociaal gebeuren in de aukaner
maatschappij is inmiddels in verschillende studies geanalyseerd: Van Coll 1903: 564-572 &
577-580, Thoden van Velzen 1966a en 1966b, Köbben 1967, Van Wetering 1973, Thoden
van Velzen & Van Wetering 1988. De laatste twee hebben hun onderzoeksopnamen uit de
jaren '60 gedeponeerd bij het Tropeninstituut te Amsterdam. Ik baseer mij voor de religie op
Pakosie 1990a en Pakosie 1997. De Groot 1969: 26-29, Van Lier 1919: 71-85, Van Lier 1940
en Thoden van Velzen & Van Wetering 1988: 31-49 geven veel informatie, maar die is volgens
Pakosie voor een deel onjuist opgetekend of geïnterpreteerd. Problematisch aan het werk
van Willem van Lier is bovendien dat deze alle Ndyuka termen in het Sranantongo weergeeft.
Over kunu bij de Ndyuka: Thoden van Velzen 1966b, Thoden van Velzen & Van Wetering
1988, Pakosie 1991b.
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en heeft de macht om ziekte, dood en zonde over de mensen te brengen. (Deze
slang wordt nooit gedood door de bosneger, maar tot object van smeekbeden en
offerandes gemaakt.) Akantasi, die huist in een termietennest, is zeer twistziek en
neemt wraak indien men zijn behoefte doet in zijn nabijheid. Opete is de geest der
330
gieren, de stinkvogels.
Elke god kent zijn eigen drumspel, zang en dans die met obiya (spirituele kracht)
geladen zijn. Goden openbaren zich doordat zij bezit van iemand nemen en via die
persoon in stemmen spreken. Sommige winti's - met name de Kumanti, de
oorlogsgoden - laten de persoon bovennatuurlijke handelingen verrichten (door vuur
331
lopen, glas eten enz.). Overigens worden obiyapee, rituelen waar obiya een
belangrijke rol bij speelt, ook vaak gehouden zonder dat mensen in trance geraken.
De cultus van de verschillende goden is overigens geen onveranderlijk fenomeen.
H.U.E. Thoden van Velzen en W. van Wetering hebben laten zien dat kosmologie,
hiërarchie van priesters en mediums en religieuze ervaringen van de ndyuka
allesbehalve statisch zijn. Ze zijn onderhevig aan de invloed van krachtige individuen,
sociale veranderingen en de cyclische beweging die maakt dat de ene cultus de
332
andere in populariteit afwisselt.
De ‘ziel’ van de mens is een complex en sensitief stelsel. De yooka is het
niet-stoffelijke dat al van vóór de geboorte bestaat en na de dood blijft voortbestaan.
Het geeft pas leven aan de materie wanneer nog drie geestelijke elementen erbij
komen. De akaa (bij de creolen kra of yeye) beheerst de levensadem en de
bewustzijnstoestand, de bungadu (bij de creolen dyodyo) vertegenwoordigt alle
goede elementen van de kosmische domeinen bos, water, grond en lucht, en de
nenseki is het reïncarnerende deel afkomstig uit het dodenrijk, de geest van een
afgestorvene. Het leven ontstaat uit de dood en zal weer naar het oerbegin
333
terugkeren; de wereld is slechts een tussenstation. Dit gehele stelsel vraagt
bijzondere aandacht om niet in een van haar onderdelen verstoord te geraken.
Leven volgens bepaalde regels en het brengen van offerandes zijn daarin belangrijk.
In verschillende functies houden specialisten zich bezig met het bovennatuurlijke
en zijn relatie tot het leven van alledag. Hogepriesters en priesters ondergaan een
lange scholingstijd in de liturgie (waarin zowel het Kumanti, een religieuze
334
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geheimtaal , als het Loango een rol spelen ) en in kennis van rituelen en
geneeskunde. Ze houden zich bezig met ziektes en hun bovennatuurlijke oorzaken,
met purificatierituelen en het offeren aan de vooroudergeesten. In de Gaan
Gadu-cultus zijn bovendien de zorgvuldige interpretatie van orakeluitspraken en de
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Papa-liederen of Papagadu-liederen bij de ndyuka behoren tot de categorie wenti-liederen.
Bij de saamaka worden Papagadu-liederen (voor de goden gezongen) onderscheiden van
de Papa-liederen (bij het rouwritueel).
Andere goden bij Van Lier 1940: 191-196.
Vgl. Van Lier 1940: 203-218. Uitvoerig beschreven voor de saamaka in ‘The Gods speak’ bij
Herskovits & Herskovits 1934/60: 228-247, over obiya: 307-343.
Thoden van Velzen & Van Wetering 1988: 49 en passim. Thoden van Velzen 1978. Over
sociale veranderingen: Köbben 1979: 139-177.
Over zichtbare en onzichtbare wereld: Polimé 2000.
Bij de creolen: Kromanti. De linguïstische oorsprong is onduidelijk. Pakosie deelde mee dat
het in de vroege slaventijd om een gewone Afrikaanse taal ging, die later voor een specifiek
doel werd gebruikt en daarmee religieuze waarde verkreeg. Schoffelmeer 1983: 22-29 oppert
de mogelijkheid dat er van glossolalie (het ontbreken van een aantoonbare grammatica en
herleidbaar vocabulaire) sprake is, al verstaan sommigen de taal wel. Over Kumanti-woorden
rond 1944: Labadie 1995. Over de rol van priesters: Thoden van Velzen 1966a: passim.
Eersel 1998 maakt enkele inleidende opmerkingen over het taalgebruik in winti.
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bediening van ‘sacramenten’ (de zegening, reinheidswassingen, talismans) van
cruciaal belang. Voor begrafenisplechtigheden zijn er bijzondere priesters. Eveneens
een lange leertijd is vereist om deesiman - genezer - te worden, want kruiden vragen
ernstige studie. Is de deesiman ook een medium, dan heeft hij of zij ook een
bijzondere kennis van het bovennatuurlijke, van taal, dans en de ritus en wordt
wintiman of obiyaman genoemd. Van sommigen is bekend dat zij zich met wisi
336
(hekserij) bezighouden.
De voertaal van de ndyuka is het Ndyuka (ook Okanisi, of in het Nederlands:
Aukaans genoemd), dat samen met het Paamaka en het Boni tot de Ndyuka-talen
wordt gerekend. De lexicale basis van deze creooltalen is het Engels, maar ook
337
Portugees en Afrikaanse talen hebben er hun invloed op uitgeoefend. De ndyuka
338
hebben tot voor kort een praktisch geheel schriftloze cultuur gehad. Zij hebben
hun eigen geschiedverhalen bijna uitsluitend langs orale weg overgeleverd, al kenden
zij een tijd lang hun eigen schrift. De ndyuka Afaka was in 1908 via dromen een
lettergrepenschrift geopenbaard. Dit Afaka-schrift is in de jaren '20 doodgebloed,
omdat de missie het schrift wilde gebruiken voor haar kersteningsactiviteiten: Pater
Franciscus Morssink bracht Da Afaka ertoe om via zijn schrift de katechismus te
verspreiden, wat op groot verzet onder de ndyuka stuitte. Was dat niet gebeurd,
dan zouden de ndyuka de enige groep zijn geweest met een eigen schrift en dan
339
was er ook veel meer vastgelegd van de traditionele ndyuka-kennis.
Voor het doorgeven van traditionele kennis is training van het geheugen van
doorslaggevend belang, en daartoe worden diegenen uitgekozen die in dit opzicht
bijzondere kwaliteiten bezitten. Veel kennis is geheim en wordt slechts doorgegeven
in osutoli (huisverhalen) aan leden die tot dezelfde matrilineaire verwantschapsgroep
behoren. Bij hoge uitzondering kan een andere ndyuka tot die kennis worden
toegelaten, nooit een bakaa (vreemdeling, een niet-bosneger). André Pakosie
onderscheidt zes categorieën orale overlevering:
a. baka-koni (lett.: vroegere kennis): de bijzondere kennis die gereserveerd blijft
voor leden van de verwantschapsgroep en waarop alleen een beroep wordt
gedaan wanneer het echt nodig is;
b. gaanmama-sani: de van de voorouders geërfde materiële en immateriële
goederen (zowel de beschikbare kostgronden en visgaten als de kennis over
goden, kruiden, geneeswijzen en kunu);
c. fositentoli of gaansamatoli: historische verhalen;
d. mato of Anainsitoli: Anainsi-verhalen340;
e. kiya: opvoeding en vorming;
f. leli (lett.: leren): overdracht van bepaalde cognitieve vaardigheden.
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Over wisi: Van Wetering 1973 en Van Lier 1940: 226-227.
Over het Ndyuka: Huttar & Huttar 1994. Migge 1999 onderscheidt afhankelijk van de functionele
situatie, verschillende taalvarianten. Over de taalgenese zie vooral Smith 1987. Over de
relatie met Afrikaanse talen: Pakosie 2000b.
Deze alinea is gebaseerd op Pakosie 1989.
Pakosie 1993: 63. Vernooij 1996: 51-53. Over het Afaka met alle relevante bronnen: Dubelaar
& Pakosie 1999. De sleutel tot het schrift is gepubliceerd in Het Afaka-schrift 1975. Over
Morssink: Gonggrijp & Dubelaar 1960. Voorts Gonggryp 1960, Dubelaar 1970 en Huttar 1987.
De ndyuka spreken van Anainsi; de saamaka noemen de spin Anasi, de creolen Anansi.
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2.2 Verhalen
Naar verhaalstof kunnen de verhalen van de ndyuka als volgt worden onderscheiden:
a) fositentoli of gaansamatoli (lett. vroegere tijd-verhalen, resp. oudere
mensen-verhalen): de verhalen over de geschiedenis van de voorouders, van de
verwantschapsgroep of de stam. De tijdsbegrenzing van deze historische verhalen
hangt af van elk individu: de fositen wordt gerekend van de generatie vóór een
persoon en tot diens stamouders. Deze mythen vertellen onder meer van de listen
waarmee de blanken de voorouders van de ndyuka in de slavenschepen wisten te
krijgen, en van de rol die creolen hebben gespeeld bij de achtervolgingen van
marrons. Voor de ndyuka zijn deze van groot belang, omdat voor hen het heden
niet begrepen kan worden zonder kennis van het verleden. Tot de bekendste
verhalen horen die over de overval van boni's op het ndyuka-dorp Animbau en de
dood van Boni, twee momenten van één verhaal uit de tweede oorlog tussen de
boni-negers en de ndyuka (1789-1793). De orale versie ervan werd verschillende
keren vastgelegd en Wim Hoogbergen maakte op basis van archiefonderzoek een
historische reconstructie. Hij stelde daarbij vast dat de archiefreconstructie en de
orale versies door het magische karakter van de orale traditie nauwelijks met elkaar
341
te vergelijken zijn.
De grondigste uiteenzetting van aard, functie en historisch-sociologische context
van de historische verhalen over de voorouders van de ndyuka is beproefd door
H.U.E. Thoden van Velzen en W. van Wetering in The Great Father and the Danger
(1988). Zij schetsen de transformatie van culten die zich gedurende meer dan een
eeuw en mede onder invloed van sociaal-economische veranderingen hebben
voltrokken. Centraal bij hun onderzoek staan de verhalen over de Ogii (De Woeste
God), aan de auteurs verteld door Akalali en becommentarieerd door onder meer
Kassiayeki, Asawooko, Amatali, Amooikudu, Bono en André Pakosie. Deze
mythische verhalen hebben betrekking op Ogii, belangrijkste van de bosgeesten
die al aan het Surinaamse binnenland toebehoorden toen de eerste ndyuka daar
arriveerden. De auteurs hebben de mythen opgedeeld in drie groepen: 1. verhalen
over Ogii (5 verhalen), 2. een cluster van verhalen over martelaar en superman Diki
342
(32 verhalen), 3. een cluster rond de wintiman Akule Gbalo (5 verhalen). Deze
mythologische verhalen en hun contextualisering door Thoden van Velzen en Van
Wetering geven een imposant beeld van de collectieve verbeelding die ten grondslag
ligt aan de Na Ogii-cultus, en ze bieden een indringende blik op de aukaner
geschiedenis zoals die in orale vertellingen wordt overgeleverd.
b) mythologische verhalen die zich niet in de historische tijd afspelen. Evert D.
Koanting vertelde bijvoorbeeld A toli fu Wataa Mama (1987), een vertelling die ook
bij andere afro-Surinaamse groepen bekend is. Ze gaat over de Wataamama
343
(Watermoeder) die in de rivieren ver in het binnenland voorkomt. Zij lokt mensen
en grijpt hen, maar soms zit ze op de rotsen haar haar te kammen met een
goutukankan (gouden kam). Als iemand kans
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Hoogbergen 1985: 359, Hoogbergen 1992a: 255. Zijn analyse op pp. 325-369, resp. 222-256.
Over de status van de vastleggingen: Hoogbergen 1985: 431-439. Deze historische episode
is geregeld stof geweest voor geschreven literaire verbeelding, zoals in latere delen nog zal
worden geschetst.
Thoden van Velzen & Van Wetering 1988: 171-200.
Een verschijning die overigens ook bij de inheemsen voorkomt, zie De Goeje 1948: 22, 24.
Een vergelijkbaar genre is dat van de Afrikaanse Waterslangverhalen; Jean Lombard
analyseerde ze met het begrip ‘mitisiteit’ (mythiciteit), waarin twee belangrijke dimensies
samenkomen: narrativiteit en de vraag naar het numineuze (Lombard 1999).
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ziet haar aan het schrikken te maken, vergeet zij haar gouden kam en die kan je
rijk maken, want de Wataamama heeft er veel voor over om hem terug te krijgen.
Mogelijk is de mythe gerelateerd aan het voorkomen van de manatee (zeekoe of
lamantijn) in de rivieren van het Guyanese kustgebied. Het geloof aan de Watramama
is al zeer oud, maar de attributen die haar worden toegedicht zijn van veel recenter
datum, waarschijnlijk uit de laatste decennia van de 19de eeuw. In die tijd van
goudkoorts heeft de mythe symbolische attributen gekregen die aan de verschijning
van de Watermoeder een nieuwe moraal verbond: de waarschuwing dat het goud
je rijk kan maken maar ook arm als een kerkrat.
c) mato of Anainsitoli: verhalen over de spin Anainsi, met aan het einde een
moralistische vermaning. André Pakosie heeft de wijze waarop deze mato verteld
344
worden beschreven. In grote trekken komt die manier van vertellen overeen met
die van andere afro-Surinaamse groepen; ze zal aan de orde worden gesteld in de
paragraaf over de Anansitori. Ook dierverhalen zonder rol voor de spin worden mato
genoemd. Zo kennen de aukaners een vertelling die bij alle afro-Surinamers bekend
is over de kleine slang en de kleine kikker die met elkaar bevriend waren, tot moeder
slang haar kind duidelijk maakte dat het speelde met zijn favoriete toespijs, terwijl
moeder kikker de kleine kikker zei dat die met zijn eigen dood speelde. De moraal
is dat aan het nageslacht moet worden doorgegeven wie de aartsvijand is.
Karakteristiek aukaans is enkel dat aan het einde de kikker Tjakaa gogo Amaluda
(puistenbillen Amaluda) wordt genoemd, en de slang Tyakaa tifi ogiisani fu kon nyan
mi kii (lelijk monster dat mij wil opeten).
d) ageesitoli: korte gelijkenissen of parabels, meestal met mensen als handelende
figuren, die de toehoorders op allegorische wijze een bepaalde moraal voorhouden.
e) etiologische verhalen die de herkomst van materiële en immateriële
verschijnselen vertellen. André Pakosie heeft bijvoorbeeld een orale
overleveringsversie vastgelegd van waar de apinti akeema, de apintitrom, vandaan
345
komt. Het verhaal neemt de luisteraars mee terug naar Afrika, waar een vrouw
vissen aantrof in een holle boomstam, haar man liet luisteren naar het bijzondere
geluid, waarop deze de vissen eruit nam, een vel over de boomstam spande en zo
de apinti uitvond. Met verschillende ritmische slagen ontwikkelde hij een drumtaal.
Deze verhalen overlappen soms de eerste categorie fositentoli.
f) ondoofendetoli (lett.: ondervindingsverhalen): verhalen over het alledaagse
leven. In Ogii sani di pasa anga Da Kelema (Ongelukken die Da Kelema
overkwamen) vertelt Kelema Asekende over hoe hij door een schorpioen en een
346
slang werd gebeten, door een boom werd getroffen en hoe hij bijna verdronk.
Bekendste vorm van deze verhalen zijn de ontitoli, de jachtverhalen.
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Fig. 2 Schema van de ndyuka verhalen volgens onderwerp
Hieronder zijn de verhaalgenres volgens onderwerp in schema gebracht. Boven de horizontale
stippellijn staan de verhalen die zich niet in een gedefinieerde tijd afspelen, de onderste
verhalen worden veelal wel in de tijd gesitueerd. Rechts van de verticale stippellijn staan de
verhalen die mensen tot onderwerp hebben, links verhalen met andere wezens.

De eerste groep verhalen (bij de aukaners fositentoli, bij de saamaka fesitentoli)
bezitten voor de bosnegers een bijzondere sacrale kracht en worden dan ook nooit
in het publiek verteld. Het respect dat deze verhalen wordt toegedragen, maakt dat
ze enkel worden doorgegeven aan uitverkorenen die ze in het geheim tussen 4 en
6 uur in de ochtend te horen krijgen. De enige uitzondering hierop vormt het geval
waarin een bepaald verhaal een historische claim voor een groep rechtvaardigt,
bijvoorbeeld ten aanzien van een stuk grondgebied, en het verhaal naar voren wordt
gebracht in een kuutu (dorpsvergadering). De bosnegers hebben een scholaire
traditie die bepaalt wie een verhaal over het verleden mag vertellen, en hoe en
347
wanneer dat mag gebeuren. In de regel zijn de vertellers van deze verhalen oudere
mannen. Andere verhalen dan deze fositentoli (of gaansamatoli) hebben minder
sacrale kracht. Het vertellen ervan is niet noodzakelijk voorbehouden aan een
bijzondere persoon of gelegenheid (wat overigens niet wil zeggen dat een mythische
dimensie afwezig is). Het gebeurt op een gewone mato-avond, waarbij het publiek
voor het grootste deel uit kinderen en ouderen bestaat. Ook bij bijzondere
gelegenheden als de rituelen bij een overlijden, worden altijd mato verteld. Bij de
rouwopheffing zijn ook de jongeren aanwezig en de beste drummers van dorp of
stam. Het is bij deze ceremoniën dat ook de ondoofendetoli verteld worden.
Overigens mag niet vergeten worden dat veel ook wordt doorgegeven tijdens een
informeel samenzijn: een rustperiode tijdens de jacht, of tijdens de middaguren
wanneer koelte gezocht wordt onder bomen en bij de rivieren.
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Bij een publieke zitting vertellen de bosnegers hun verhalen niet rechtstreeks aan
de luisteraar, maar via de pikiman (de antwoordgever, bij de saamaka pikima). Deze
bevestigt het verhaal van de giman (de verteller) met korte antwoorden als ‘a só’
348
(zo is het) of ‘na tuú’ (het is waar) , maar geeft ook het woord aan een ander die
wil interrumperen, de kotiman. Giman en pikiman zitten met het gezicht naar elkaar
toe bij een kampvuur; het publiek schaart zich om hen heen. Bij een Anainsitoli
wordt eerst in een lied gewaarschuwd dat de dood van de spin voorkomen moet
worden, omdat zonder hem het volk niet zal kunnen voortbestaan. Dan volgt de
puu-mato, een raadsel dat de verteller aan het publiek opgeeft. De langa mato is
de eigenlijke vertelling die eindigt met ‘Na dati meke...’ (En daarom is het...). Om
de lange vertelling te onderbreken, roept een kotiman: ‘Mi a be de a pe?’ (Was ik
er ook niet bij?). De pikiman antwoordt: ‘Di y' be de a pe san y' be si?’ (Als jij daar
ook was, wat heb je gezien?). Dan volgt de kotimato, het onderbrekingsverhaal. De
vertelsessie eindigt met een lied dat niet alleen betrekking heeft op de langa mato
maar ook op de kotimato. Openings- en slotlied worden begeleid door de drum,
ritmisch handgeklap en dans van het publiek.
De verhaalkunst in het binnenland van Suriname is nog steeds levend aanwezig.
Daar waar de ndyuka zich buiten hun binnenlandse woongebied hebben gevestigd
- in Paramaribo en ook in Nederland - is de verhaalkunst aan erosie onderhevig en
blijven vertelsessies vaak beperkt tot officiële gelegenheden of culturele
manifestaties. In recente jaren is veel op schrift vastgelegd dat vroeger alleen
mondeling werd overgeleverd, en in dit verband mag de naam van André Pakosie
zeker worden genoemd. Vanwege diens bijdrage aan de geschreven literatuur, zal
aan hem een Profiel worden gewijd in deel III, § 10.1.2 van deze
literatuurgeschiedenis.
De cultuurverandering blijkt ook uit de versie van het verhaal over de Watermoeder
van Evert Koanting, zoals die werd uitgegeven door het christelijke Summer Institute
of Linguistics. Die versie eindigt met een opmerking van de verteller:
Dit verhaal wordt vaak door oude mensen verteld. Als jonge mensen
luisteren we ernaar maar weten niet of het waar is. Wij hebben nooit een
watramama gezien en hebben ook nooit gezien dat iemand rijk is
349
geworden door het vinden van de kam van een watramama.
Dit nawoord komt niet voor in de aukaanse tekst, en hoort ook zeker niet tot het
eigenlijke verhaal. Hier wordt de scepsis van de jonge generatie over het traditionele
cultuurgoed van de ouderen onder woorden gebracht (tenzij een christelijke censor
die niet voor de charmes van de Watermoeder bezweek, heeft ingegrepen). Pakosie
meent dat Koanting niet op de hoogte is van de ‘waarheid’ die achter het verhaal
schuil gaat: dat - zoals boven al aangegeven - de Watermoeder met haar gouden
kam geïnterpreteerd moet worden binnen de historische context van de goudkoorts
die Suriname in haar greep had, en dat het verhaal dus een waarschuwing bevatte
tegen de illusie om snel rijk te kunnen worden.
Bronnen. Fositentoli verhalen zijn vastgelegd door Thoden van Velzen & Van
Wetering 1988 en door Ajax [A.J. Axwijk] 1961, Pakosie 1972, De Groot 1980 en
1982 en in door Hoogbergen 1985 ingeziene aanteke-

348
349

Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 58. Price & Price 1991: passim. Ik ontleen de
gegevens van dit vertelritueel aan Pakosie 1992.
Koanting 1987: 12.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

206
ningen van H.U.E. Thoden van Velzen. De vertelling over kikkertje en slangetje is
- in het Nederlands - gepubliceerd door Pakosie 1992: 5. Een creoolse
Nederlandstalige versie is die van Cyriel R. Karg 1990; in het Sranan: Herskovits &
Herskovits 1936/69: 281 en Linger 1990: 1-3. Een Engelstalige variant gaf Breinburg
1971: 10-23. Francis Vriendwijk en Marijke van Mil maakten er in resp. 1999 en
2001 kinderboeken van. Carlo Hoop 1991b: 11-14 tekende een drietal jachtverhalen
op, waarbij hij zich baseerde op aantekeningen van de evangelist Julius Leerdam
uit 1937-38. Het SIL/Instituut voor Taalwetenschap, dat Koantings verhaal uitgaf,
bracht ook ndyuka-vertellingen uit met traditionele en nieuwe verhaalstof van Kelema
Asekende, Astonoe Roeben Awassa, Ronald A. Dwasin, John Kenneth Koida, Irene
Kwasi, Toomoi Losen, Misión, André Pakosie, Sonobi, Tjaliamofoe, Carlo Velanti,
Marina Velanti en Frank Velantie; alle titels opgenomen in Bibliography of the
Summer Institute of Linguistics in Suriname (1997: 7-12).

2.3 Liederen en dansen
In de koloniale tijd werd de danscultuur van de ndyuka eerst en vooral gerelateerd
aan hun Afrikaanse herkomst. Dominee W. Boekhoudt, die van 1845 tot 1849 in
Suriname verbleef, vergeleek het dansen van de ndyuka met dat van de negerslaven
en merkte op: ‘Hun dans is echter meer onstuimig en onderscheidt zich door meer
350
kluchtige sprongen.’ De koloniale blik reikte blijkbaar niet verder dan dit soort
waarnemingen en komt anderhalve eeuw later nogal kluchtig over.
Wat de koloniale tijd werkelijk aan zang en dans te zien heeft gegeven, kan alleen
gereconstrueerd worden dankzij de orale overlevering. Zo heeft Bonno Thoden van
Velzen een portret kunnen geven van Fiida (Ma Fiida Antenebosu), een religieus
leidster die aan het einde van de 19de eeuw hoorde tot de volgelingen van de
medicijnman Saka in het dorp Gaan Boli aan de Tapanahonirivier. Zij zong zo mooi,
dat Thoden van Velzen haar de ‘Callas van het binnenland’ noemt. Kort na haar
vestiging in Gaan Boli deden zich de eerste verschijnselen van geestesbezetenheid
bij Fiida voor. Het orakel wees uit dat de Amooite-geest in haar gevaren was,
gezonden door Gaan-tata om haar bij te staan. Zij deelde voortaan de macht met
Saka en zij nam een aantal jonge vrouwen in dienst als kamierster en leden van
een koor dat haar muzikale optredens ondersteunde. De geest die in Fiida gevaren
was, bleek een mannelijke geest te zijn die elke nacht twee meisjes als bedgenoten
eiste. De jongedames waren buitengewoon tevreden over de nachtelijke
ontmoetingen, tot jaren later een kamenierster onthulde dat niet Fiida's geest, maar
Fiida zelf met een maïskolf de vreugde bewerkstelligde. Fiida werd daarop uit het
351
dorp verbannen.
De Moravische zendeling S.F. Helstone maakte in 1914 melding van een lokale
beroemdheid onder de ndyuka aan de Cottica: Aupanini. Deze was behalve een
groot korjaalbouwer en houtsnijder, een fameus verteller en bovenal een groot
zanger die zijn eigen liederen componeerde. Op een van zijn ceremoniële tochten
in zijn versierde korjaal werd hij ontvangen met kleurrijke doeken uitgespreid over
de oever van de rivier: ‘Aupanini liep hierover met dansstappen, sprekend, zingend
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en gebaren makend om zijn prachtige boot nog aantrekkelijker te doen lijken en
352
zichzelf aanbevelend aan het publiek.’
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Elke ndyuka-dans heeft zijn eigen ritme en zijn eigen teksten, een enkele ook zijn
353
eigen handgeklap. De geestelijke leidsmannen gebruiken voor hun sacrale rituelen
het Kumanti. Een zo'n tekst, uitgesproken in 1975 door de toen 85-jarige kabiten
Kofi van Mainsi, luidt:
Okentiye beeku nsaanugete
ofeimaba, da tande mi safo
Gidibodidi ngaadi okokolo kai a busu
da a toon asafo
ma akwaadyaki kosongodidi bilongo pe a be lelenten
na a pe ananten

In vertaling:
Eens was ik een sterke man
die met beide benen op de grond stond
Maar de tijd staat niet stil en het lichaam wordt steeds zwakker
wat ik nu ben is een oude man
maar een die over zijn kennis en zijn geestelijke kracht
354
nog steeds beschikt

In de loop der tijd hebben verschillende dansen elkaar in populariteit afgewisseld.
De belangrijkste bij de ndyuka zijn de mato, susa, songe, awasa, aleke en tuka.
Traditioneel worden ze bij religieuze ceremoniën (vooral rouwrituelen) gedanst,
maar steeds vaker verkrijgen ze een seculiere gedaante en worden ze eerst en
vooral om hun sociale functie buiten de rituele context gedanst als vorm van
opvoering of vermaak. Groepen als Kamina [Visval], Denku [Kracht], Kifoko
355
[Berghok], Maswa [Fuik] en Fiamba [vogeltje ] hebben zo sedert de Surinaamse
onafhankelijkheid culturele optredens verzorgd in binnen- en buitenland.
Dansen worden altijd afgewerkt in een vaste volgorde, als een danssuite. Eerst
komt de Gaansamapee (lett.: Ouderlingenspel), dan de Yonkumanpee (lett.:
Jongerenspel). Bij de Gaansamapee worden achtereenvolgens gedanst de mato
(waarbij een aantal individuen gelijktijdig dansen onder begeleiding van handgeklap),
356
de susa (een dans waarbij twee dansers duelleren in behendigheid ), vervolgens
de songe en awasá. Alle dansen met uitzondering van de mato worden begeleid
met verschillende trommen en rinkelende enkelbanden (de kaarvai) die het ritme
van de stampende voeten accentueren.
Bij songe of agaankoi bootsen de vrouwen de gelijknamige vis na die haar kuit
verdedigt, terwijl de mannen de visser met pijl en boog representeren. De teksten
ervan zijn kort en worden talloze keren herhaald. André Pakosie noteerde deze niet
eerder verschenen
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tekst, ‘A no y' a poi moo’ [Nu kan je niet niet meer], over een man die zijn vrouw
midden in de nacht wakker maakte om seksuele gemeenschap met haar te hebben,
maar het optreden liep uit op een teleurstelling voor de vrouw:
Voorzangeres:
Y' weki mi a siibi a no y' a poi moo
Y' weki mi a siibi o a no y' a poi moo
A lobi weki mi a siibi o, a no a poi moo
A weki mi a siibi baa a no a poi moo
Koor:
O ye, a no a poi moo, a weki y' a siibi o
A no a a poi moo.

In vertaling:
Voorzangeres:
Je hebt mij wakker gemaakt, en nu kan je niet meer
Je hebt mij wakker gemaakt, en nu kan je niet meer
Mijn geliefde heeft mij wakker gemaakt, en nu kan hij niet meer
Hij heeft mij wakker gemaakt en nu kan hij niet meer
Koor:
O ye, en nu kan hij niet meer. Hij heeft je wakker gemaakt
En nu kan hij niet meer.

Awasá is een dans waarbij de mannen de vrouwen het hof maken; de teksten ervan
zijn onveranderlijk. De navolgende tekst, ‘Kon diingi laba’ [Kom laba eten - laba of
kwaka is een gerecht van cassavekorrels met water], werd eveneens door Pakosie
genoteerd en spreekt voor zich:
Mi naa wan bun fu m' gi y' o lobi
Kee mi naa wan bun fu m' gi y' ye,
Ma kon diingi laba da y' gbe
Schat, ik heb niets om je te geven
Ach, wat jammer ik heb niets om je te geven
Maar kom in ieder geval laba eten voordat je gaat

Dan volgt de Yonkumanpee waarbij de aleke wordt gedanst. Deze vorm van ndyuka
popmuziek wordt aangewend om zowel actuele, maatschappelijke als erotische
onderwerpen te bezingen, en heeft in tegenstelling tot andere liedgenres geen vaste
teksten. De aleke heeft zich ontwikkeld uit een aantal andere dansvormen, zoals is
357
uiteengezet door André Pakosie in het tijdschrift Siboga. De ontwikkeling zoals
hij die schetst, is gebaseerd op gesprekken met tal van oude en jonge aleke-zangers,
en geeft zo een uniek beeld van de wording van een genre. Pakosies artikel wordt
hier in grote lijnen weergegeven.
Aan het begin van de 20ste eeuw werkten veel creolen in het binnenland in de

357

Pakosie 1999a. Over aleke zie voorts: Koningsbloem 1994a: 41 en Bilby 2000 en 2001.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

209
balatawinning en de goudmijnen. Zij brachten hun kawina- en bigipoku-muziek mee
uit de stad. De ndyuka gingen deze op hun eigen wijze beoefenen en noemden die
liederen lama (of lamba), een woord dat te maken heeft met het dansen in paren
en dat een seksuele connotatie heeft: afhankelijk van de zinsconstructie kan het ‘ik
val op je’, ‘val op mij’, ‘neem me’ of ‘ik wil je nemen’ betekenen. Voor het eerst
werden ze gezongen bij de inauguratie van het grootopperhoofd Papa Amakiti in
1916. Omdat het dansen in paren tot aan het einde van de jaren '70 taboe was
onder de ndyuka, werden deze lama gezongen als werklied of als wiegelied.
Da Adiyontu van het dorp Peetoondoo aan de Cottica vormde in 1937 een
lama-muziekgroep, maar voerde een vernieuwing door: een plotseling afbreken van
de aanhef van het lied. Die vorm, loonsei genoemd (Ndyuka dat ongeveer betekent:
afbreking), werd spoedig populair en breidde zich ook uit tot het Marowijnegebied.
Daar was het Ba Kanada die een eigen stijl ontwikkelde, omdat hij als ex-leprapatiënt
met de stompjes van zijn hand de traditionele drum op een bijzondere manier met
een stok bespeelde. Hij werd zo populair, dat het publiek protesteerde wanneer hij
wilde stoppen met een optreden. Daaruit ontstond deze loonsei:
Koor:
Ba Kanada y'a mu gbe bombom
Solo:
A lobi de mi e gbe ye
Di den a lobi mi mi e gbe
A moi mati de mi e gbe ye
Mi ba Kanada mi e gbe
Di den a wani m mi e gbe ye
A moi a mofu mi e gbe
A moi a futu mi e gbe ye
Di y' a lobi mi mi e gbe ba
Koor:
Ba Kanada ga niet weg
Solo:
Jij, mijn liefje, ik ga weg
Omdat hier niemand is die van mij houdt, ga ik weg
Jij mooie dame, ik ga weg
Ik, ba Kanada, ga weg
Omdat hier niemand is die mij wil, ga ik weg
Jij daar met je mooie mond, ik ga weg
Jij daar met je mooie benen, ik ga weg
358
Omdat je niet van mij houdt, ga ik weg

Vanaf de jaren '30 maakt de loonsei met zijn flitsende bewegingen een vast onderdeel
uit van de dansmuziek van de ndyuka. Tegenwoordig spreekt men echter niet meer
van loonsei, maar van aleke, genoemd naar een van de creoolse werkers in het
binnenland, Alexander Grandisson die bij de ndyuka Ba Aleke heette. Het
instrumentarium is sinds de jaren '60 veranderd, het parendansen is geen taboe
meer en aleke-groepen gebruiken elektrische versterking voor hun muziek. In de
aleke vanaf de jaren '70 werden ook Engelse teksten gebruikt en er werd zelfs
358
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gebruik gemaakt van het genre om de aids-voorlichtingscampagne onder
359
binnenlandbewoners aan het einde van de jaren '80 te ondersteunen.
De tuka zijn de klaagliederen en dansen die na een overlijden tot aan de begrafenis
worden gezongen en gedanst. Andere dansen worden op vaste momenten in het
rouwpro-
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ces, zoals op de avond voor de towe nyanyan (het brengen van een voedseloffer
op de derde dag na de begrafenis) en de puu-baaka (de ceremonie bij de
360
rouwopheffing), gedanst.
Tuka zijn bij uitstek gemeenschapsliederen, gericht op het afscheid nemen van
de dode, het tot uitdrukking brengen van de machteloosheid van de mens en het
troostrijk ondersteunen van de nabestaanden. De troostende en opwekkende tuka
maken deel uit van een geheel van ceremoniën met dansen en sociale en religieuze
muziek. Tuka zijn uiterst beknopt van zegging en buiten de historische en culturele
context moeilijk interpreteerbaar. André Pakosie noteerde deze tuka:
na wan gaduman de a mi osu de,
den kai Ayando.
na wan gaduman de a mi osu de
toku wisiman teke wan ana fu mi o
Ayando mi na e biibi gadu moo
oi yaya oi yaya

In vertaling:
er woont een man Gods in mijn huis,
genaamd Ayando
er woont een man Gods in mijn huis
toch heeft de wisiman mijn ene hand afgenomen
Ayando ik geloof niet meer in een God
361
nee toch, nee toch!

Dit lied gaat over Da Ayando, een van de mediums uit de tijd van de slavernij, die
in die tijd niet zoals tegenwoordig obiyaman, maar gaduman, man Gods, werden
genoemd. De sociaal in hoog aanzien staande Ayando was gehuwd met Ma Apyaba,
een oudere zus van Susana Legina, die bij de ndyuka legendarisch is geworden in
de rol die zij speelde in de strijd tegen de boni. Da Ayando en Ma Apyaba woonden
in Paramaribo in de wijk die nu bekend staat als Frimangron. Het plotselinge
overlijden van een van hun kinderen, gaf de moeder een lange jammerklacht in
waarin zij haar twijfels aan het bestaan van god uitdrukte, om uiteindelijk in berusting
het besef te aanvaarden hoe sterfelijk en eindig de mens is. Uit die jammerklacht
362
is tenslotte deze tuka gedestilleerd. Tot zover de interpretatie die Pakosie geeft.
Bij begrafenisceremoniën worden tuka als de hier geciteerde veelvuldig herhaald.
De formele kenmerken van de tekst zijn die van veel unisono gezongen
gemeenschapsteksten: herhaling van bepaalde regels, scherpe contrastwerking
van de regels en de aanspreking van personen (vaak van personen van aanzien,
zoals het grootopperhoofd of een kapitein, frequent ook van godheden). De zegging
van het lied is tot op de kern teruggebracht, er
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wordt karig met woorden omgesprongen en metaforen (hier: ‘mijn ene hand’ voor
het overleden kind) versterken die geserreerde vorm nog. Pakosie noteert
verschillende tuka die niet langer zijn dan twee korte regels.
In de jaren '40 ontstond een nieuw genre binnen de populaire muziek van de ndyuka,
de maselo. Voor het eerst werd deze uitgevoerd bij het afscheid van Da Asapoti die
uit het Tapanahonigebied was gekomen om Da Teesi van het dorp Peetoondoo (bij
Moengo) te assisteren; de laatste was namelijk medium geworden van de belangrijke
godheid Gangasukosu Kwaami die we eerder tegenkwamen als Na Ogii. De maselo
was een verbastering van de muziek die Amerikaanse en Nederlandse
legereenheden in Suriname ten gehore brachten. Spoedig ging de maselo tot het
vaste repertoire bij openbare festiviteiten ter ere van het mediumschap van Ba Teesi
behoren. In het Cotticagebied verdrong het genre de loonsei. Ba Moido Harderwijk
zong de navolgende maselo, waarin de namen synoniemen zijn van de godheid
Ogii:
Tata Dyukeke wi de anga y'o
Tata Dyukeke wi de anga y'o no no
Awasi dede kon wi de anga y'o
Tata Kokosu wi de anga y'o
Tasitaalu wi de anga y' o no no
Awasi dede kon wi de anga y' o
Vader Dyukeke wij staan achter u
Vader Dyukeke wij staan achter u
Wij staan achter u tot in de dood
Vader Kokosu wij staan achter u
Tasitaalu wij staan achter u
363
Wij staan achter u tot in de dood

Onder invloed van de uit Cuba en Brazilië afkomstige merengue, introduceerden
de ndyuka van Peetoondoo aan het begin van de jaren '50 een nieuw genre, de
melenge, dat op zijn beurt weer de maselo verdrong. De accenten van de merengue
werden verlegd en de oorspronkelijke teksten werden zo verbasterd dat er
onvertaalbare teksten ontstonden waarin soms nog een enkel woord is te herkennen
als het Spaanse ‘bailar’ (dansen) in het lied ‘Amolion’:
Amolion kon go bailawe
Amolion kon go bailawe
Amolion kon go pilooma
Samora kon go bailawe
364
Barosa kon go pilooma

Bronnen. Twee Kumanti-liederen van de ndyuka geven Herskovits & Herskovits
1936/69: 535 (nr. 9) en 538 (nr. 13). Een Kumanti tekst met Nederlandse vertaling
door Pakosie geeft de Spiegel 42-43. Twee susa-liederen met muzieknotatie bij
Herskovits & Herskovits 1936/69: 581-582 (nrs. 75 en 76), een awasá-lied op p.
592 (nr. 91), twee songe (door het echtpaar Herskovits sungi genoemd) op p. 595
(nr. 96 en 97); André Pakosie meent overigens dat ze onvertaalbaar zijn en naar
alle waarschijnlijkheid niet goed opgetekend. Pakosie 1995 beschrijft dood, rouw
en rouwverwerking bij de ndyuka met twaalf voorbeelden van tuka. Een tuka met
363
364

Pakosie 1999a: 5; Nederlandse vertaling van Pakosie.
Pakosie 1999a: 6.
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2.4 Spreekwoorden
In het leven van alle bosnegers nemen odoo of nongo, spreekwoorden, een
belangrijke plaats in. Ze worden in elke conversatie gebruikt, wat vooral ouderen
aanzien verschaft. In veel gevallen is enkel een spreekwoord uit hun mond al
voldoende inbreng in een conversatie. Gesprekken tussen ouderen kunnen soms
uit niet meer bestaan dan een uitwisseling van spreekwoorden. Die verwijzen dan
niet expliciet naar concrete zaken, maar hebben wel een referentieel kader, zodat
een soort elliptische uitdrukkingsvorm ontstaat die alleen door ingewijden wordt
365
begrepen.
Ook in sacrale teksten komen veel spreekwoorden voor; ze bestaan dan ook
366
meestal evengoed in gewone talen als in esoterische talen. Verschillende
spreekwoorden hebben direct betrekking op de spirituele wereld, vaak gesteld in
het Loango, een voor de bosnegers religieuze taal. ‘Odamankama boo uwo na uw'
Okun no’: God schiep de dood en de dood heeft hem gedood. Hiermee wordt
uitgedrukt dat het leven een einde maakt aan Nana Oboade-Okun, aan de dood
(maar vanuit het ndyuka-concept van dood en leven - als een nooit eindigende cirkel
367
- keert de dood die aan het leven voorafging weer terug na het sterven).
Hoe belangrijk de functie is die spreekwoorden vervullen, blijkt wel uit de
transcriptie die Richard en Sally Price hebben gegeven van een uitvoering op de
apinti-trom. In de betrekkelijk korte weergave in het Saramakaans van wat de apinti
368
uitdrukte (de ‘talking drums’), komen maar liefst zes spreekwoorden voor.

3. Saamaka (Saramakaners)
3.1 Inleiding
Saamaka en matawai zijn voortgekomen uit de oudste gemeenschappen die marrons
in het binnenland vormden. De meeste lo (clans) die samen deze stammen zouden
369
vormen, waren de plantages al tussen 1680 en 1720 ontvlucht. Na eerdere mislukte
pogingen, werd uiteindelijk op 19 september 1762 een vredesverdrag gesloten
370
tussen de saamaka en de koloniale overheid. Kort daarna, in 1765, begon op
verzoek van het gouvernement de Evangelische Broedergemeente haar zending
onder de stam. Die verkreeg pas in de 19de eeuw enig succes; de rooms-katholieke
kerk begon haar missie in het begin van de 20ste eeuw. In 1992 werd geschat dat
371
een kleine 25 procent van de saamaka gekerstend was.

365
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Herskovits & Herskovits 1936/69: 135.
Price & Price 1980: 183.
Pakosie 1990a: 5-6.
Price & Price 1980: 179-181. Mosis 1989 gebruikt het woord ‘apinti’ ook voor de drumtaal.
Voortreffelijke historische inleidingen geven Price 1979a, 1983 en 1990.
Price & De Beet 1982 publiceerden historische documenten over deze vrede, waarin de orale
overlevering geregeld een belangrijke rol speelt.
Scholtens e.a. 1992: 20.
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In het bestaan van het saramakaanse volk is de transmigratie als gevolg van de
vorming van het stuwmeer in de jaren 1958-1964, sinds de dramatische vlucht van
de plantages in de 18de eeuw de diepst ingrijpende tragedie geweest. Toen de dam
in de Surinamerivier op 1 februari 1964 werd gesloten, ontstond het op één na
372
grootste, door mensenhand vervaardigde meer in de tropen. De saamaka werden
verdreven van de grond waar zij al eeuwen woonden en waar zij de navelstrengen
van al hun awoonëngë (voorouders) begraven hadden. Keuze hadden zij niet: zij
werden geconfronteerd met een opstelling van ‘de Stad’, de regeringszetel
Paramaribo, die zij al zo lang kenden, een opstelling die in eeuwen wel van gedaante,
373
maar niet van wezen was veranderd. Zonder enige vorm van inspraak, tegen een
lachwekkende vergoeding en met voorzieningen die niet verder reikten dan het
allernoodzakelijkste werden de saamaka overgeplant naar een omgeving die te
374
weinig ruimte bood voor kost- en jachtgronden voor alle getransmigreerden. Vele
saamaka verhuisden naar de hoofdstad Paramaribo, aan de rand waarvan zij een
zorgvol bestaan leidden. Velen ook migreerden opnieuw, nu naar Nederland, waar
zij zich concentreerden in de regio Breda-Tilburg, in Utrecht en
Amsterdam-Bijlmermeer. Een nieuwe migratiegolf volgde na het uitbreken van de
binnenlandse oorlog aan het einde van de jaren '80.
Aan de vertrapping van de rechten en zelfs de gehele ontkenning van het bestaan
van de bosnegers is met de onafhankelijkheid geen einde gekomen. Zo werd nog
in 1998 bij de presentatie van de plannen van het Centraal Suriname Natuurreservaat
in New York door acteur Harrison Ford gesteld dat de Surinaamse regering heeft
aangetoond doordrongen te zijn van de noodzaak tot behoud van het tropische
regenwoud door een gebied te beschermen ‘dat onbewoond is en volledig uit bos
375
bestaat’.
Deze geschiedenis in aanmerking genomen, is het wonderbaarlijk hoeveel de
saamaka nog aan eigen cultuurgoed hebben weten te bewaren. Net als bij de andere
bosnegers zijn sociaal leven, winti en kunst onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De godsdienst van de saamaka volgt in grote trekken de afro-Surinaamse religie
zoals beschreven bij de ndyuka. Ook het leven van de saamaka wordt er geheel
en al door beheerst, zij het dat de kunu (de erfzonde) bij hen een nog grotere rol
376
speelt. Het feit dat slechts een kwart van de saamaka gekerstend is, geeft al een
indicatie dat de oude culturele waarden nog steeds sterk leven, al heeft de toename
van de contacten met de kuststreek sinds de tijd van de transmigratie onder meer
tot gevolg gehad dat de traditionele leefpatronen met name bij de saamaka aan de
Beneden-Suriname afbrokkelden.
Belangrijkste drager van het saramakaanse cultuurgoed is het Saamaka, een
creooltaal waarvan - net als bij het Matawai en het Kwinti - een flink deel van de
woordenschat herleidbaar is tot het Engels en het Portugees; Het Saamaka heeft
een substantieel deel van
372
373
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Van der Heide 1983: 17.
Over deze houding spreekt Landveld 1988: 90. De ndyuka André Pakosie stelde die in 1990
nog aan de kaak: Pakosie 1990b.
Landveld 1988; Hoop 1991a. Een bespreking van Hoop geeft De Groot 1992.
Gecit. naar Suriname Nieuwsbrief, uitgave van de Ambassade van de Republiek Suriname,
4 (1998), nr. 8, juni, p. 2.
Over de kunu bij de saamaka: Price 1973b, Price 1975: 36, 46-49, Hoeree 1983: 301-351,
Hoogbergen 1996b, Möllering 1997. Over de cultuur van de saamaka zijn de standaardwerken:
Herskovits & Herskovits 1934/60 en Price 1983, Price & Price 1980, Price 1990 en 1993. Het
eerstgenoemde boek heeft het nadeel dat bijna alle termen in het Sranan worden gegeven,
en teksten alleen in Engelse vertaling.
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het lexicon gemeenschappelijk met het Sranan, zij het dat daarop verschillende
klankveranderingen hebben ingewerkt; voorts zijn er leenwoorden uit het Nederlands
bijgekomen. Bovendien is het Saamaka een toontaal: de betekenis van woorden is
377
afhankelijk van de toonhoogte waarop het woord wordt uitgesproken.

3.2 Verhalen
Naar de stof ingedeeld, zijn de volgende saramakaanse verhaalgenres te
onderscheiden (volgens de vertellers Mattheus Sustina en Rudolf Vonkel van het
dorp Yaw-Yaw, informatie gecompleteerd met die uit de literatuur over de saamaka):
a) fesitentoli (lett.: vroegere-tijd-verhalen) zijn verhalen die fungeren als mondelinge
overlevering van de eigen geschiedenis. Zij bevatten niet zelden legendarische of
mythische elementen, terwijl zij niettemin naar concrete historische of geografische
data verwijzen. Een vertelling gaat bijvoorbeeld over de stammoeder Mma Kaala,
‘Woto fu di Gaan Mama’, het verhaal hoe zij de slavernij ontvlucht is en zich in het
binnenland heeft gevestigd. Melville en Frances Herskovits hebben van deze
saramakaanse historische verhalen gebruik gemaakt voor hun boek Rebel destiny
(1934), maar beter nog zijn de fesitentoli traceerbaar in twee boeken van Richard
Price doordat hij de orale vertellingen typografisch duidelijk onderscheidt van andere
bronnen. Hij liet de saamaka hun eigen geschiedenis over de tijd van het weglopen
en het verzet tegen de koloniale machten vertellen in First-time (1983). In Alabi's
world (1990) schetst hij het leven van gaama Alabi (1743-1820), een van de eerste
door de herrnhutters gekerstende saamaka die verscheurd werd door het dilemma:
hoe een goed christen te zijn en tegelijkertijd toch saamaka te blijven? Een korte
fesitentoli van Mattheus Sustina over het ontstaan van het dorp Lombe - door mij
genoteerd in januari 1996 - luidt aldus:
De stichter van Lombé, Adosu, woonde oorspronkelijk bij de monding
van de Adyobi-kreek, beneden het dorp Ganiyakonde (‘dorp van de
378
kippen’). Adosu had een kina aan kippen en moest om te baden naar
de overzijde van de rivier bij een funda (waterkom). Zijn broer, Basya
genaamd, ried hem aan een eigen dorp te stichten om van de ongemakken
van zijn kina bevrijd te zijn. Zo ontstond Lombé, waar zich de Adosu-funda
bevindt.
b) verhalen over goden en geesten uit de wintiwereld: Apuku (de bosgeest), Vodu
(de aardgeest, slangengeest die zich voornamelijk manifesteert in de dagwe, de
tapijtslang, boa constrictor of papasneki), Awenu (de watergeest, die zich
379
manifesteert in een aboma ), Komanti (de oorlogsgod die zich manifesteert in een
380
tijger) en Akatasi (de god die huist in een mierennest ). In de meeste gevallen is
er een direct verband tussen verhalen en de kennis van obiya (spirituele krachten).
Voor een deel vallen deze verhalen samen met de
377
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Holm 1989: 438. Over het Saamaka: Schuchardt 1914; Smith 1987; Rountree 1992.
Kina, of zoals de creolen zeggen: treef, is een taboe op het eten van bepaalde soorten
voedsel, soms ook op het verrichten van bepaalde handelingen (verg. Van Lier 1940:
177-178, 196-197).
De anaconda, waterboa of reuzenwurgslang. Voor de creolen heet deze geest Watrawenu.
In het Sranan: Kantamasi. Een vertelling over deze god door Anton Pansa in het Saamaka
met Nederlandse vertaling van Dorus Vrede is te vinden in Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen
1992: 68-73.
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fesitentoli.
c) kontu: dierverhalen met de spin Anasi in de hoofdrol of verhalen met
moralistische strekking met andere dieren als protagonisten.
d) ageesitoli: gelijkenissen of parabels. Vooral in kuutu (dorpsvergaderingen)
381
worden deze nog met regelmaat verteld om bepaalde zaken te verhelderen.
Deze vier bovenstaande genres zijn essentieel voor het leven en de ideologie
van de saamaka: ze vormen het equivalent van wat in de westerse beschaving
wordt gedragen door geschiedverhalen, theater en poëzie. De navolgende
verhaalgenres vervullen die centrale rol niet en registraties ervan zijn dikwijls
gebaseerd op de bereidheid van vooral jonge saramakaners om tegenover
buitenstaanders dit soort verhalen ‘op bestelling’ te vertellen:
e) verhalen over het leven van alledag. Hieronder vallen zowel de hondiwoto
(jagers- en vissersverhalen), de verhalen van de werkplaats (uit Frans-Guyana, de
382
houtkap, het goudzoeken, de balatawinning ) als verhalen over amoureuze
avonturen met vrouwen.
f) foloisiwoto (lett.: verhuizingsverhalen): verhalen over de transmigratie. Deze
verhalen, een jonge variant van de fesitentoli, draaien meestal rond het gegeven
van het verzet tegen de gedwongen verhuizing en hoe de verraders werden
‘toegetakeld’. Voorts wordt verhaald hoe de mensen in de nieuwe dorpen
aankwamen, in de openlucht moesten slapen: het zgn. taanga libi (het harde leven)
dat veel onenigheden teweegbracht.
g) Bijbelverhalen: deze zijn uiteraard niet van saamaka oorsprong, maar worden
wel in het saamaka (na)verteld in de christelijke dorpen.
Verschillende van deze verhaalgenres hebben een etiologische functie: ze
verklaren de herkomst van bepaalde verschijnselen. Antonius Pansa, basia
(dorpsopzichter) en verteller te Kapasikele aan de Beneden-Suriname, vertelde
bijvoorbeeld een fesitentoli over de vlucht van de slaven naar het binnenland, waarin
tegelijkertijd verklaard werd hoe de cassave door een weggevluchte slavin bij de
383
bosnegers werd gebracht.
Deze verhalen in schema gebracht levert het volgende beeld op, waarbij de donkere
velden staan voor verhalen die een etiologische functie kunnen hebben, en waarbij
boven de horizontale lijn de genres zijn gezet die zich niet afspelen in een specifiek
aangeduide historische tijd.

381
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Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 58.
Balata is een soort rubber die vooral voor de isolatie van onderzeese telegraafkabels gebruikt
werd.
Geregistreerd in het Nederlands in Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 56-57.
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Fig. 3 Schema van de verhaalgenres bij de saamaka

Historische verhalen en verhalen over goden en geesten uit het wintipantheon,
worden verteld door ‘gespecialiseerde’ vertellers bij bijzondere gelegenheden zoals
384
een rouwceremonie ; de andere verhalen kunnen in principe door iedereen verteld
worden. Ze hebben dan niet zelden een utilitaire functie: ze worden aangewend om
een argument in een debat kracht bij te zetten, of om langs indirecte weg commentaar
op anderen te leveren. Verhalen worden soms ook verteld bij wijze van dankbetuiging
voor een bewezen dienst. De manier waarop dat gebeurt wijkt nauwelijks af van het
vertelritueel zoals beschreven bij de ndyuka.
Het Instituut voor Taalwetenschap/Summer Institute of Linguistics gaf sinds 1970
verschillende vertellingen uit. In sommige gevallen is duidelijk dat het om uit de
traditie bekende verhalen gaat, zoals in Wanlö kontu fu Anasi (Een paar verhalen
over Anansi, 1978) van Apeninge Amoida e.a. Bij andere verhalen is het geen vraag
of het om nieuwe verhalen gaat, zoals in Di Faansi köndë waka u Donisi (De reis
van Donisi naar Frans-Guyana, 1974) van Donisi Amoida. Maar er zijn ook jachten dierverhalen die misschien in oude tradities wortelen, maar evenzeer van recente
oorsprong, of een moderne adaptatie van een oud gegeven kunnen zijn. Ongeacht
het onderwerp blijft natuurlijk wel het gegeven

384

Een uitvoerige beschrijving ervan geeft Donicie 1947.
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van kracht dat deze vertellingen deel uitmaken van een nog altijd vitale orale
vertelcultuur.
In alle opzichten de uitvoerigste en best gedocumenteerde beschrijving van een
vertelsessie gaven Richard en Sally Price in Two evenings in Saramaka (1991). De
auteurs hebben minutieus vastgelegd hoe twee vertelavonden verliepen tijdens de
rouwplechtigheden in het dorp Dángogo, een dorp van tweehonderd mensen aan
de Pikilio. Vertellers en zangers zijn Kandámma, Kasólu, Akóbo, Abáteli, Antonísi
en op de tweede avond Kasindó, Amáka, Aduéngi en Kódji, met verschillende pikima
(antwoordgevers). De Price's geven de volledige uitgesproken tekst van de avonden
in het Engels, met de liederen in de oorspronkelijke taal plus vertaling en
muzieknotatie, en uitvoerige toelichtingen. De monografie is uniek in zijn
veelomvattendheid en kent voor geen enkele Surinaamse cultuur zijns gelijke.
Belangrijk is bovendien dat de Price's vertellingen hebben vastgelegd in de
authentieke setting van een wake. Veel andere vertellingen, bijvoorbeeld die van
het Summer Institute of Linguistics, zijn verteld voor bandopnames of voor
zendelingen en antropologen neergeschreven. In termen van de voordracht van
vertellingen, zit in deze wijzen van registreren een cruciaal verschil.
Bronnen. Er zijn verschillende beschrijvingen van het saamaka vertelritueel. In
Woorden op de westenwind staat een portret in woord, beeld en Saramakaanse
tekst met vertaling van Antonius Pansa (Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992:
53-73). Price & Price 1980: 184-187 registreerden een vertelsessie met twee verhalen
in het Engels. Scholtens 1992 e.a.: 87-94 beschrijven het vertelritueel en geven de
kontu ‘Schijndood van Tijger’ zoals verteld op een avond in Asindoopo door basia
Mawoni Pansa, ook bekend als Afiando. En natuurlijk is er het onvolprezen Two
evenings in Saamaka van Richard Price en Sally Price 1991. De Price's hebben
ook een collectie van 117 banden plus transcripties ondergebracht als The music
and verbal arts of the Saramaka Maroons of Suriname (1974) in de Archives of
Traditional Music, The Folklore Institute van de Indiana University te Bloomington.
Het Instituut voor Taalwetenschap/SIL in Paramaribo gaf een reeks verhalen uit met
traditionele en moderne verhaalstof van Humbert Amania, Apeninge Amoida, Donisi
Amoida, Fanjen Amoida, Samo Amoida, Tiini Amoida, K. Asinei, Jajo Asodanoe,
Abeli Bapa, Lamë Beejën, René Bobo, Trolaitja Gianie, Ernest Huur, Michel Jackson,
Ciano Kuse, Alwisi Mai, Mando Mai, Francis Pansa, Johan Pansa, Dawsen Petrus,
Alienso Saaki, E. Medsen Sanne en Samuel Selvon; alle titels opgenomen in
Bibliography of the Summer Institute of Linguistics in Suriname (1997: 22-27).

3.3 Liederen en dansen
Vele Saramakaanse liederen stammen uit een oude, veelal niet meer exact
definieerbare tijd. Bekend is dat in ieder geval één genre verdwenen is: liederen
waarvan in de 18de eeuw frequent melding werd gemaakt en die gezongen werden
door groepen mannen die grote kano's roeiden. Ze werden gekenmerkt door een
385
opgewekte melodie en talloze herhalingen.
Zoals al eerder opgemerkt, bestaan de pëë (spelen) uit een geheel van dansen,
drummen, zingen en verhalen-vertellen, opgevoerd bij grotere festiviteiten. Sinds
385

Price & Price 1980: 174. Price 1990: 384. Price & Price 1999: 250.
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Stanley Dieko hebben we een magnifiek inzicht gekregen in wat zo'n pëë betekent
in de context van de saramakaanse rouwrituelen. De auteurs beschrijven in extenso
in tekst en beeld de ceremoniën rond het overlijden en de opvolging van Aboikoni,
het in 1989 overleden grootopperhoofd van de saamaka. De begrafenis van een
gaanma wijkt af van een ‘gewone’ begrafenis door de veel uitgebreidere rituelen,
maar ook door het achterwege blijven van bepaalde andere gebruiken, zoals de
adyo, een spectaculaire maskerdans die dient om de geest van de overledene te
386
387
verjagen. Vanaf het moment van overlijden tot de rouwopheffing een jaar later
vindt er gedurende een reeks van bookodidia (bijeenkomsten van 's avonds tot het
ochtendkrieken) een bijna ononderbroken stroom van religieus-culturele ceremoniën
plaats, met dansen, gezangen en drumuitvoeringen, met verschillende pëë en
verhalensessies. Piizii (plezier) maakt overigens een integrerend onderdeel uit van
alle bosnegerfestiviteiten, ook van rouwrituelen.
Liederen (kanda) en dansen (tjëkë) worden bij praktisch elke gelegenheid uitgevoerd.
Ze vormen een onverbrekelijke eenheid en de meeste liederen hebben ook hun
eigen dansstijl. Iedere saamaka wordt dansen en zingen met de paplepel ingegoten,
maar elke dans en elke discipline kent ook zijn specialisten. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de djombo sëkëti die alleen door enkele meesters wordt gedanst. Het gaat om
een zeer nauwkeurig voorbereide dans van een mannelijke solist met
drumbegeleiding, die bijvoorbeeld wordt opgevoerd wanneer bezoekers uit een
ander dorp voor een begrafenisritueel aanwezig zijn. De dans geeft een afwisseling
van stampen en zeer lichte, volledig gecontroleerde bewegingen waarbij een jaguar
388
wordt nagebootst die een schildpad doodt of een stoomschip dat de haven verlaat.
In liedteksten komen aan het einde van de regels vaak klanken voor ter
intensivering van het uitgedrukte. Ritmiek, repetitio's en parallellismen zijn belangrijke
kenmerken van deze teksten, die door hun polyinterpretabiliteit de vertaler vaak
voor grote problemen plaatsen. Daarbij komt dat zelfs de kortste zin altijd sterk
context-bepaald is en buiten die context veel van zijn betekenis verliest.
De belangrijkste lied/dans-combinaties zijn de volgende (op basis van informatie
van Mattheus Sustina en Rudolf Vonkel van het dorp Yaw-Yaw, gecompleteerd uit
de bestaande literatuur over de saamaka):
a) Komanti zijn de oudste liederen uit de winticultus die veelal in het Komanti zijn
gesteld. Komanti is zowel de term voor de oorlogsliederen, als voor de oorlogsgoden,
waarvan de Tijger geldt als degene die geladen is met de machtigste obiya (spirituele
kracht). Alle goden hebben hun eigen dans (bajá) en drums (dôn). Aan de Opete
(Aasgier) is het volgende komanti-lied gewijd:

386
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388

Zoals die met het eerder vermelde Nixon-masker. Een beschrijving van een ‘gewone’
begrafenis in het dorp Gankwe geven Herskovits & Herskovits 1934/60: 3-21. Over de pëë
ook: Price & Price 1999: 236-275.
De limba uwii, letterlijk: het scheren van het haar; in feite vond deze plaats op 4 november
1990, bijna 19 maanden na de begrafenis van Aboikoni.
Uitgebreidere beschrijving bij Richard Price & Sally Price 1980: 173-174. Zie voorts Agerkop
1982.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

219

Solo
Opete kwasio Adjainie-o-e-o
Opete kwasio Adjainio obia-o
Opete kwasi tid' Adjaini wenti
Kwao kwao kwao
Koor
Opete kwasio Adjainio-yi
Opete kwase Adjainio-o-yo
Opete kwasio Adjainio kumau
Solo
Opete kwasio Adjainie ibiamau
Opete kwasio tide
Opete kwasi tide
da Adjaini wenti kwao
Aasgier, o machtige
Aasgier, machtige geest
Aasgier, vandaag de machtige winti
Kwao kwao kwao [roep van de aasgier]
Aasgier, o machtige
Aasgier, o machtige
Aasgier, o machtige gegroet
Aasgier, zie de machtige obiaman
Aasgier, vandaag
Aasgier, vandaag
389
De machtige winti kwao

De Papa is een specifieke vorm van zingen, dansen en drummen, gebruik makend
van een bijzondere taal die slechts bekend is bij wijze mensen die de kracht en de
390
betekenis van de teksten kennen. Men brengt ze tegen het einde van rouwrituelen
en ze worden om hun bijzondere kracht niet gemakkelijk overgedragen. Het verhaal
gaat dat op Oud-Lombé een jongen overleed die had meegezongen met een lied
voor de Papa zonder dat hij de betekenis van de woorden kende. Bij de Papa kunnen
namelijk liederen worden gezongen bij wijze van gebed evenzeer om het goede op
te roepen, als om iemand de dood toe te wensen. De Papa wordt afgesloten met
de adyo, een danssoort waarbij gemaskerde dansers er zeer vervaarlijk uitzien en
eigen teksten zingen om de geesten van overledenen te verjagen. Ze trekken plantjes
uit de grond en komen dreigend op je af met oude geweren. Met de adyo is de
rouwperiode afgesloten, de kwade invloeden van de dode zijn afgeweerd. Het ritueel
391
eindigt in de rivier om de slechte invloed van de kwade geest af te spoelen.
b) behalve de liederen voor de goden, zijn er ook liederen voor de yooka, de
vooroudergeesten. Zoals al gestipuleerd bij de ndyuka neemt de voorouderverering
389

390

391

Met muzieknotatie bij Herskovits & Herskovits 1936/69: 546-547. Nederlandse vertaling op
basis van het Engels van mij - MvK. In de laatste regel heb ik ‘weti’ gewijzigd in ‘wenti’, omdat
het klaarblijkelijk om een drukfout gaat.
Price & Price 1980: 177. Herskovits & Herskovits 1936/69: 575-578 laten overigens ook de
Papa-liederen onder de vooroudercultus vallen, wat correct is omdat ze bij rouwceremoniën
gezongen worden; ze moeten niet worden verward met de liederen voor de Papawinti die
zich manifesteert in de tapijtslang. Foto in Thoden van Velzen 1966a, II, Plaat II.
Beschreven bij Herskovits & Herskovits 1934/60: 212-213.
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in het religieuze besef van de bosnegers een bijzondere plaats in. Een kort lied voor
de yooka is:
Bontonyo bontonyo bontonyo
Nana waya Nana kumwa
Nana yawai nana kum'obia
Zing een lied voor ons
Over wat de voorouders
392
gedaan hebben

392

Met muzieknotatie bij Herskovits & Herskovits 1936/69: 574. Door mij uit het Engels vertaald
- MvK.
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c) adonke zijn de oudste niet-religieuze liederen die stammen uit de tijd van de
marronage en de slavernij en die de gevoelens van de bosnegers verwoorden; om
hun ouderdom hebben zij een sacraal karakter. Ze worden niet lichtvaardig gezongen
en roepen onveranderlijk heftige emoties op bij de luisteraars. Oorspronkelijk
functioneerden zij als een symbolische uitwisseling van informatie door marrons die
elkaar in het bos tegenkwamen. Dangasi Nene (Kala) van het dorp Dangogo 1 zong
deze adonke over de liefde van een vrouw tot Amanafou, letterlijk: vogel uit Mana,
een dorp in Frans Guyana. Basoköndë is een dorp dat nu niet meer bestaat, terwijl
‘jagi’ de saramakaanse naam is voor de epauletten op de schouders van de vroegere
hoogwaardigheidsbekleders. Basoköndë jagi is hier de gewaardeerde persoon uit
Basoköndë, ofwel Amanafou:
Jongu di mi lobi
Amanafou jee.
We hën a ko ta mbei
mi sö e.
Lobi i si, i sai dë.
An a(bi) wan dëdë o këë.
Basoköndë jagi oo, tja lobi
toona ko da wi ee.
Degene die ik liefheb
is Amanafou, hoor.
Wel, plotseling behandelt hij
mij zo slecht.
Geliefde, je ziet het, jij bent daar.
Niet eens de dood kan ons scheiden.
Basokönde jagi, breng jouw
393
liefde weer naar ons terug.

d) bandammba is een soort buikdans van de vrouwen waarbij erotische bewegingen
met de onderbuik worden gemaakt. De bandammba is ontstaan in de slaventijd, na
een gevecht met koloniale troepen, om de mannen gunstig te stemmen. Ze kunnen
bij verschillende gelegenheden gedanst worden en zowel magisch-religieus als
niet-religieus geladen zijn. Elke god heeft zijn eigen bandammba: de
Apuku-bandammba, de Vodu-bandammba, de Komanti-bandammba, de
Awenu-bandammba, de Akantasi-bandammba. Tenslotte is er een bandammba die
394
gedanst wordt voor de Papa of Alada (zoals de klaagmuziek bij dodenrituelen
heet; bij de aukaners worden deze liederen tuka genoemd), een bijzondere
bandammba die enkel bij rouwrituelen wordt gedanst. Van de Alada is deze
niet-vertaalde tekst een voorbeeld:
Aladanya Bonyawe Dandidya
395
Aladanya Bonya Dandi Aladanya

393
394

395

Scholtens e.a. 1992: 119 die ook de toelichting hebben gegeven.
Alada of Aladra of Adra was een landstreek in Dahomey waar slaven vandaan kwamen, en
tevens de benaming van een koninkrijkje. Herskovits & Herskovits 1936/69: 597-599 nemen
bandammba op, los van de Papa-liederen en zeggen bij de classificatie ‘we follow native
terminology’.
Herskovits & Herskovits 1936/69: 597-598, met muzieknotatie.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

Er is ook een puur profane bandammba die niets met de godenwereld van doen
heeft, maar des te meer met de wereld van de heupen en die bijvoorbeeld wordt
396
gedanst wanneer een man onverwachts thuiskomst na een lange tocht.

396

De beschrijvingen van bandammba bij zowel Herskovits & Herskovits 1934/60: 327, Price &
Price 1980: 174 als Scholtens e.a. 1992 (op verschillende plaatsen) zijn veel beknopter dan
de hier weergegeven beschrijving, die steunt op informatie van Mattheus Sustina.
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e) sëkëti zijn liederen die bezingen wat actueel in de gemeenschap leeft: ruzies,
liefdesaffaires, heldendaden, maar evenzeer de transmigratie. De aanleiding is vaak
nog minder dan een anekdote: iemand gaat naar de stad en heeft iemand anders
gegroet. Het plezier van een woordcombinatie is soms al genoeg om een nieuwe
sëkëti te zingen, maar evengoed kunnen ze giftig commentaar bevatten (vergelijkbaar
met de creoolse lobisingi). Ze worden continu opnieuw gemaakt en zijn vaak extreem
kort, soms ook in de vorm van een dialoog; de langere worden bij speciale
gelegenheden gezongen, bijvoorbeeld bij de installatie van een nieuwe gaama
397
(grootopperhoofd). Dit gebeurt al eeuwenlang zo. De stijl ervan is nooit veranderd,
al veranderen de teksten continu: Richard en Sally Price stelden in 1975 vast dat
van de 156 sëkëti-liederen die ze in 1968-69 hadden genoteerd, er niet één meer
398
werd gezongen. Ze zijn dus een vitaal uitdrukkingsmiddel voor de saamaka. Zo
bezong een vrouw het feit dat haar schoonbroer een buitenboordmotor had gekocht:
Déé suági u mi-oo,
Wán lô suági u mi,
Un kó, un bái mòtê-o.
Un tjái mi n'ên-o
Túè a déwawe líba-éé.
Die schoonbroers van mij,
Enkele van mijn schoonbroers,
Je bent gekomen en hebt een motor gekocht.
Wil je me niet meenemen
399
Mee de Tapawata stroomversnelling op.

De sëkëti werken primair voor de groep waarbinnen ze ontstaan zijn en waarvan
de leden de allusie bevatten. Een enkel regeltje brengt soms al grote hilariteit teweeg
onder degenen die het ontstaansmoment ervan kennen. Men onderscheidt de
sëkëti-ku-maun, dansen op liederen begeleid door handgeklap en uitgevoerd door
vrouwen, en de sëkëti-ku futu of sëkëti ku dôn, dansen op liederen begeleid door
drums en uitgevoerd door mannen. Bij grote festiviteiten en ceremonies is voor de
400
saamaka de tjëkë-dans populair. Ze wordt zowel door mannen als vrouwen
gedanst, met gracieuze bewegingen van polsen, vingers en voeten, onder
begeleiding van sëkëti-liederen en geklap in de handen. Licht en razendsnel
voetenwerk wordt afgewisseld met een plotseling bevriezen van de beweging in
bepaalde posities. Balanceren op de bal van de voeten wordt gewaardeerd als de
ultieme demonstratie van behendigheid en gratie.
f) kawina-liederen. Deze liederen zijn niet gelieerd aan een bepaalde gebeurtenis,
maar worden bij elk groot feest, als Emancipatiedag of Nieuwjaar, gezongen. Een
voorbeeld is ‘Na panta da mi’ [Maak je geen zorgen om mij]. Het dansen op de
kawina heet lama. De kawina stamt van de plantages uit het district Commewijne
en werd door het contact met de stedelingen naar het binnenland gebracht.
g) alesingo: een dans van een persoon die balanceert op twee stokken die door
twee andere dansers worden gedragen. De liederen die daarbij worden gezongen
zijn niet specifiek aan de dans gekoppeld en kunnen aan andere genres worden
ontleend.
397

398
399
400

Maar vroeger werden deze onderwerpen in adonke bezongen, die naar stijl afweken van de
sëkëti, volgens Price & Price 1980: 175 (die spellen: adunké). Veel van de informatie over
sëkëti dank ik aan de onder de Saamaka wonende Menno Marrenga.
Price & Price 1980: 177. Price 1993: 169.
Ontleend aan Price 1993: 174 (nr. 6); de Nederlandse vertaling is van mij - MvK.
Price & Price 1980: 171. Afbeelding in Scholtens e.a. 1992: 145.
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h) susa: een dans waarin twee mannen elkaar in behendigheid de loef proberen
af te steken
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(wordt uitvoeriger beschreven bij de creolen), met zeer korte en telkens herhaalde
teksten, als:
401

Gi mi mi Gama, Mayombe

Letterlijk betekent dit tekstje: Geef me mijn grootopperhoofd, Mayombe, maar de
betekenis ervan is: Geef je het op? Mayombe bevat een directe reminiscentie aan
Afrika. Mayombe is een ander woord voor Ma Lombe, de Mama Busi (godin van
402
het bos) die herleid kan worden tot de provincie Mbamba van het koninkrijk Congo.
i) Anasitoli worden ook gezongen en gedanst op geritualiseerde momenten, al
gebeurt dit zeer sporadisch sinds de kerstening en de westerse muziek hun intrede
in het binnenland hebben gedaan.
j) werkliederen. Bai a matjau (lett.: roepen bij de bijl) zijn liederen bij het vellen
van een boom, met name bij het kappen van de woudreuzen. Zowel muzikaal als
linguïstisch wijken ze sterk af van andere liederen; veel wordt uitgedrukt in
403
esoterische talen om met de bosgeesten te communiceren. Bij het verslepen van
boomstammen worden werkliederen gezongen, hai udu genaamd (‘trek het hout’).
Daartoe worden geen speciale teksten gemaakt, maar de teksten ontstaan zoals
ze passen bij het ritme van het werk; ook bij planten en oogsten worden bijzondere
liederen gezongen. Het Cultureel mozaïek van Suriname geeft deze tekst in het
Nederlands:
Je kwam om te gaan; kwam om ver te gaan.
Kwam om ver te gaan [en] hout naar de rivier te brengen.
Maar het duurt lang, het is ver naar de rivier.
404
Dankjewel, vrienden [de mede-arbeiders].

k) pagaailiederen die het ritme van het roeien van een korjaal aangeven en die
veelal geïmproviseerd worden en iets zeggen over reisdoel, passagiers en
wederwaardigheden onderweg. Opnieuw een tekst uit het Cultureel mozaïek van
Suriname:
Ik ga stroomopwaarts; wie kan, mag mee. [3 ×]
Ik ben de obia van het getij.
405
Ik ga naar M'ma Sanga.

Met de tweede regel wordt uitgedrukt dat de ikfiguur de macht heeft over het water
en tegen alle moeilijkheden is opgewassen. Mama Sanga is, volgens Lou Lichtveld,
een verwijzing naar een rivier in Kameroen, of de geest ervan.
1) kinderliedjes en aftelversjes begeleiden vaak kinderspelletjes. Een bekend spel
is hai linga, een spel waarbij een ring aan een touw wordt voortbewogen door een
kring van soms

401
402
403
404
405

Herskovits & Herskovits 1936/69: 579-580, met muzieknotatie.
Wooding 1972: 308.
Price & Price 1980: 177.
Lichtveld 1978a: 364.
Lichtveld 1978a: 365.
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wel twintig spelers. Een speler in het midden van de kring moet de ring te pakken
zien te krijgen, op het moment dat de ring zich tussen de handen van een van de
spelers bevindt. Om het de centrale speler moeilijk te maken wordt deze door een
andere speler die zich in de kring bevindt, gezweept met een doek met een knoop
aan het uiteinde.
m) in de laatste decennia van de 20ste eeuw hebben saramakaanse popsongs
een publiek weten te vinden tot ver buiten de saramakaanse woonregio. Jongeren
adapteren met de kracht van hun culturele erfgoed globale invloeden en komen tot
406
vernieuwde liedvormen die de trots op de lokale eigenheid uitdragen. Zo werd in
1996 het lied ‘Holland a no paradijs’ van de saramakaanse band Jackfish enorm
populair, overigens in een Sranan versie:
Wan boskopu de san' unu
wani gi den sma fu Sranan.
Fa a systema de.
Luku san yu wani.
Y'e meki spotu.
Holland a no a paradijs.
No libi Sranan fu go libi in' a ijs.
Wij hebben een boodschap
die wij aan de Surinamers willen doorgeven.
Hoe het systeem is.
Kijk wat je wilt.
Jullie spotten.
Holland is geen paradijs.
407
Verlaat Suriname niet om in het ijs te gaan leven.

Niet-saramakaanse dansen die wel door saamaka worden uitgevoerd zijn de awasa
408
en agaankoi (aukaans), de songe en banya (van de matawai) , de loketo (die uit
Frans-Guyana stamt) en voorts kerkliederen, liederen die men van de radio kent en
kasekoliederen (die wel vaak in het Saamaka worden gezongen, maar uit de creoolse
409
groep afkomstig zijn ).
Bronnen. Richard en Sally Price legden saramakaanse liederen vast op de
grammofoonplaat Music from Saramaka (Folkway Records, 1977); later uitgebracht
als cassettebandje bij Smithsonian Folkways. Herskovits & Herskovits (1934/60:
37-40, 50, 83, 87, 232-233, 335) beschrijven enkele dansen en nemen obiya-teksten
op, onder meer in het Komanti (38-39). Over obiya: 307-343. Hoe goden zich
openbaren: 228-247. Van de 34 geregistreerde liederen (met muzieknotatie) in het
Komanti bij Herskovits & Herskovits 1936/69: 531-555 zijn er 32 van de Saamaka;
19 andere religieuze liederen op pp. 556-571. Een Komanti-tekst met Nederlandse
vertaling in de Spiegel 46-47. Zeven Papa-liederen met muzieknotatie bij Herskovits
& Herskovits 1936/ 69: 575-578. Acht voorouderliederen (voor de yooka) met
muzieknotatie bij Herskovits & Herskovits 1936/69: 571-574. Scholtens e.a. 1992:
116-122 nemen twee adonke op van Dangasi in het Saamaka met vertaling,
toelichting en muzieknotatie. Kandamma zingt een 19de-eeuwse op de cassette
406
407
408
409

Reijerman 1997 analyseerde deze popteksten en spreekt hier van ‘defensieve strategieën
ontwikkelen om lokaliteit te produceren’; samengevat als Reijerman 2000.
Sranan tekst bij Reijerman 2000: 59 (met twee kleine correcties). Nederlandse vertaling van
mij - MvK.
Althans volgens Mattheus Sustina.
Over dit genre: Mosis 1994.
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van Richard en Sally Price, uitgebracht door Smithsonian Folkways; ook met
toelichting in Price & Price 1999: 247-252. Herskovits & Herskovits 1936/69: 597-599
namen twee bandammba op. Scholtens e.a. 1992: 144-149 geven twee sëkëti
gemaakt bij het overlijden van Aboikoni, met Nederlandse vertaling, toelichting en
muzieknotatie, en vier andere. Price 1993: 167-187 geeft 47 voorbeelden van sëkëti
in het Saamaka met vertaling in het Engels en toelichting. Twee sëkëti bij Herskovits
& Herskovits 1934/60: 47, 61. Twaalf sëkëti met muzieknotatie bij Herskovits &
Herskovits 1936/69: 582-590. Twee sëkëti met Nederlandse vertaling in de Spiegel
48-51. Liedmateriaal is aanwezig bij de Afdeling Cultuurstudies, Paramaribo. Zes
susa met muzieknotatie bij Herskovits & Herskovits 1936/69: 579-581. Een
boomkaplied gezongen door Abateli is te vinden op de
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cassette van Smitsonian Folkways. Een plantlied (in het Engels) bij Herskovits &
Herskovits 1934/60: 98-99, en vijf werkliederen met muzieknotatie bij Herskovits &
Herskovits 1936/69: 599-604. Enkele roeiliederen genoteerd bij Herskovits &
Herskovits 1934/60: 46-47, 52. Zestig saramakaanse popliederen geeft Reijerman
2000: 71-79. Herskovits & Herskovits 1936/69: 590-594 nemen zes saamaka awasa
op (nrs. 89, 90, 92-95) en drie banya (pp. 596-597).

3.4 Spreekwoorden en raadsels
De saamaka spreekwoorden (nöngö) zijn veelal van oude datum, van sommige
bestaan parallellen in West-Afrika, zoals de volgende:
Suma no mu dede, ma beripe no mu ta' soso.
410
(Niemand moet sterven, maar de begraafplaats moet niet leeg blijven.)

Spreekwoorden komen terug in alle verhalen, in vele liederen en in het alledaagse
taalgebruik. Ze komen voor op bijna iedere pagina van Rebel destiny (1934) waarin
Francis en Melville Herskovits de saamaka beschreven. Spreekwoorden en
zegswijzen zijn functioneel als indirecte wijze van uitdrukken. Zo vinden saamaka
dat je in het bijzijn van je schoonmoeder niet kunt zeggen dat je moet plassen, en
411
daarom zeg je: ‘Ik ga water uit mijn korjaal lozen.’ Omdat spreekwoorden een
grote bekendheid genieten, worden ze soms maar half uitgesproken, daar de
luisteraar het vervolg zelf wel in zijn hoofd kan aanvullen. Soms is zelfs een enkel
woord genoeg: ‘di taki u dan uwiii’ (die over riviergras) verwijst naar het spreekwoord
‘di sondi pende fisi ku dan uwii taki’ (wat de pende-vis zei tegen het riviergras). De
pende is een soort gladvis die 's nachts wordt gevangen, wanneer hij tegen de
watervallen ‘opklimt’ en daarbij over de dan uwii (waterplanten) scheert. De vis en
het riviergras kunnen dus een intieme conversatie voeren. Met het spreekwoord
wordt dan ook uitgedrukt dan het onmogelijk is de conversatie van iemands anders
412
te begrijpen: ‘sembe an tjika u sabi’ (niemand begrijpt er iets van. De rijkdom van
het Saamaka blijkt ook uit een andere manier om hetzelfde uit te drukken: ‘di taki u
asapaapi ku nyumaa a sitono gogo’ (wat asapaapi [een soort gladvis] tegen nyumaa
[de pataka-vis] zei onderaan de waterval).
Veel spreekwoorden kunnen zowel in het Saamaka als in een esoterische taal
en ook in drumtaal worden uitgedrukt. Een deel van de bosnegerspreekwoorden is
overigens ook bekend onder de creolen van stad en district. Onder de jongste
generatie heeft de gebruikswaarde ervan sterk aan belang ingeboet. Er bestaan
wel moderne uitdrukkingen, maar die hebben zeker niet de verbale kwaliteit van de
oude nöngö.
Raadsels genieten eveneens een grote populariteit, ook wanneer de vraag al zo
bekend is dat het antwoord automatisch volgt. Ze maken bijna altijd een integrerend
410

411

412

Weergegeven in het Sranantongo door Herskovits & Herskovits 1936/69: 480, nr. 35. Zij
maken melding van de parallel op p. 136, maar geven geen West-Afrikaanse variant. Deze
odo is ook bij de creolen van stad en district bekend.
Voorbeeld van Mattheus Sustina. In Yaw-Yaw gebruikte men voor spreekwoorden ook het
woord oddö, vermoedelijk een versaramakaanste ontlening aan het Sranan. Helman 1978:
113 spreekt van odu's.
Price & Price 1980: 183-184 vermelden het verkorte spreekwoord, maar zonder toelichting.
Met dank aan Richard Price, die een nadere toelichting heeft gegeven op aantekeningen die
hij op 3 juni 1968 maakte, toen hij biddende mannen bij een voorouderheiligdom dit hoorde
zeggen.
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bestanddeel uit van vertelsessies, waarin een hele reeks raadsels snel na elkaar
worden opgegeven:
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Een enkele man op de voorsteven van een schip dat uitvaart.
413
Een naald.

Bronnen. Melville en Francis Herskovits publiceerden 49 spreekwoorden in Surinam
folk-lore (1936/69: 473-481). Zeven Saamaka ‘zegswijzen’ (maar het zijn
spreekwoorden) nam Stephen 1990: 43 op, Helman 1978: 113 noemt er vijf. Samo
Amoida noteerde in 1974 zestig saamaka spreekwoorden in Wanlö Saamaka nöngö
(Saramaccaanse spreekwoorden), in een latere druk uitgebreid tot 120 (Amoida
e.a.: 1986).

4. Andere bosnegervolkeren
De voorouders van de bosnegers ontvluchtten in de 17de en 18de eeuw de plantages
414
en groepeerden zich in het binnenland tot verschillende volkeren. De koloniale
overheid sloot vredesverdragen met de ndyuka, saamaka en matawai (de ‘bevredigde
bosnegers’), maar met de andere drie volkeren, de paamaka, aluku en kwinti
gebeurde dat niet. Omdat deze ‘niet-bevredigde bosnegers’ zich na de
vredesverdragen in de buurt van de andere volkeren vestigden - die beloofd hadden
weglopers uit te leveren aan de koloniale overheid - kwamen zij in een
ondergeschikte positie te verkeren. De geschiedenissen van deze paamaka, aluku
en kwinti moeten elkaar hebben doorkruist, al zijn er verschillende versies over hoe
415
dat gebeurd kan zijn.
Religie, kosmologie, levenswijze alsook functie en vormen van orale overlevering
van matawai, paamaka, aluku en kwinti komen in grote trekken overeen met die
van de ndyuka en saamaka, al kent elke stam of misschien wel elke
riviergemeenschap uiteraard specifieke karakteristieken. Hier volgen nog enkele
van deze bijzonderheden, toegespitst op orale overlevering.

4.1 Matawai (Matuariërs)
Toen de saamaka in 1762 vrede sloten met de koloniale overheid, scheidde een
groep onder leiding van de kapiteins Beku en Musinga zich af. Om van hun overvallen
op plantages gevrijwaard te blijven, werd in 1767 een apart vredesakkoord met hen
gesloten en sindsdien worden zij als een afzonderlijke stam beschouwd: de matawai,
levend in een twintigtal dorpen ten noorden van de plaats Kwakugoon aan de
Saramaccarivier. Met de kwinti die zich later in het gebied van de matawai vestigden,
vertroebelde de verhouding onder de wispelturige en wrede gaama Noah Adrai in
416
de laatste decennia van de 19de eeuw. Verschillende mondeling overgeleverde
vertellingen van de matawai verhalen over de onderlinge conflicten en de gaan kunu
417
(grote wraakgeest, de grote erfzonde) die over de matawai kwam.

413
414
415
416
417

Ontleend aan Price & Price 1980: 183-185 & Price & Price 1991: 1-3, die ook een reeks in
een vertelsessie geven.
Over deze marronage is veel literatuur voorhouden. Overzichtelijk is Hoogbergen 1992a:
7-38.
Price 1976: 31. De Beet & Sterman 1980: 5.
De Beet & Sterman 1981: 190-199. De Beet & Sterman 1980: 16-17.
Eén ervan opgetekend door Green 1974: 307-312, een andere bij De Beet & Sterman 1981:
191-193.
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De taal van de matawai verschilt weinig van die van de saamaka: een
Engels-gebaseerde creooltaal met sterke invloed van het Portugees. Wel is het
christendom er sterker verspreid dan onder de nabuurstam, sinds Johannes King
zijn visioenen kreeg en met hulp van de Moravische Broeders in 1861 het
christendom begon te prediken. Maar de matawai legden selectief het accent op
418
die aspecten van de christelijke ideologie die bij hun traditionele organisatie pasten.
Het voornaamste verschilpunt met de afro-Amerikaanse religie van de ndyuka en
saamaka is dat de matawai uitgaan van één wintipantheon en niet van verschillende.
Verder blijven theologie en kosmologie in grote trekken gelijk. De Gaan Gadu-cultus,
die aan het einde van de 19de eeuw was overgenomen van de ndyuka, werd rond
419
1970 in sommige dorpen nog steeds gepraktizeerd. Niettemin heeft het christendom
de stam sterk beïnvloed. Een aantal sociaal-culturele verschijnselen (zoals polygynie)
is verdwenen. De cultus van de koomanti (oorlogsgoden) en het gebruik van de
gelijknamige rituele taal, zijn bij de matawai hard op hun retour. Het publieke karakter
van een aantal rituelen is verdwenen: zo is bij de puu a doo, het ritueel een week
420
na de geboorte van een kind, alleen een klein aantal familieleden aanwezig. En
tenslotte: doordat er ruimte is gekomen voor individuele religieuze differentiatie, is
zowel het scepticisme toegenomen als de tolerantie tegenover afwijkende meningen.
Voorzover bekend zijn de onderstaande teksten de allereerste gepubliceerde
vastleggingen van teksten in het Matawai.Op 26 januari 1973 vertelde Leo Emanuel
te Boslanti een verhaal, dat werd vastgelegd, getranscribeerd en vertaald door Chris
de Beet. Hij tekent daarbij aan dat de verteller geneigd was in zijn spraakgebruik
Sranan en Nederlandse woorden te gebruiken, bijvoorbeeld in ‘wan moi mujeemii’:
moi' in plaats van hanse'. Hoewel er in het verhaal geen namen worden genoemd,
is het evident dat het hier om een versie gaat van het verhaal over de jaloerse
Suzanna Duplessis die haar man zijn slavin Alida misgunde.
Da wan wotu bakaa, wan wotu bakaa bi de. We da wan saafu sei de. A
'abi wan mujee d'en. Da di bakaa mujee seepi, a lobi saafu mujeemii, da
a tek'en kon ta de ku en nén wosu, ta bali en wosu en ta boi da en. Tee
di mii ta go tee di mii kon bigi da di mujee moi, di mujeemii moi. Wan moi
mujeemii da di bakaa lobi en, en ku di mujee fén tutuu, tee di juu a ta boi,
tee di juu a boi te ka a go a wooko. Now tee wan pisi, now di bakaa seepi
fan ku en taki, fan ku di mujee f'en taki. An de fu di mii nango a wooko
mo', bika a abi someni sembe ta wooko kaba. Ma me a ta seeka wosu
dendu sondi nomo. A taki: ‘Aai’, en nen de de tee...
We da di mujee a de te wan pisi da di mujee kon kisi djalusu; a paksee
taki di bakaa a teki di mujee fu en seepi, i fustan. Ma dati an pasa so, ma
so en paksee. Da wan daka a paksee ta i sabi, mi o ki' di mujeemii ma
nawan daka di bakka ku en mujee findi wan pikin pisi foutou a di mujeemii.
Ibi sondi a taki a ta du en publiki. Da nawan foutou a findi a di mujeemii.
We da di mujee kon paksee so da

418
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De Beet & Sterman 1981: 150-151, 173-233 (over het christendom). De Beet 1995: 9-34. Op
Johannes King wordt in deel II, onder de geschreven literatuur van de 19de eeuw, uitvoerig
teruggekomen.
De Beet & Sterman 1981: 201. Pp. 234-316 over afro-Amerikaanse religie. Over de religieuze
dualiteit onder de matawai: pp. 317-360. Het navolgende is ontleend aan p. 357.
De Beet & Sterman 1981: 459. Ze beschrijven de huwelijksgebruiken op pp. 86-131.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

227
a ta tan di mii aki. Mi o ki'en.
Da wan daka, di bakaa go, a go koili tee... a kon a taki so. Di baka mujee
kai di mii, di mujeeemii, ta me a boi. A boi tee ka now a to kon meki fu
boi gbangba ku gruntu, en a kai di mujeemii en a ta me a kon, en a kon
baka a taki: ‘Di manu u mi di ju ta teki mi o sori ju tide.’ Di mujeemii panta,
a ta noto, noiti mi sabi sondi wan daka, a ta mi sori ju. A teki wan faka, a
panj' en bobi. Da a taki, di mujeemii kule go a kamba, a sooto di kamba
do'. Di bakaa mujee sooto di kamba do, di mujeemii de a dendu a. A koti
di bobi pispisi tee a kaba, a smoru en moi da a puu en. Buta a tafa moi
poti krosi duku ma di mujee sepi a njan f'en tee kaa, a ta go a tafa, a lee
en di njannjan. A go jabi, buta njannjan. A njan, a puu njannjan, koto
njanjan. A njan tee. A taki efu a to njan, a ta njan ka. A taki: ‘O pe meti
disi?’ A ta da di mujee kai en ta i sabi: ‘Di mujee fi' ju di lobi fi ju en dide.
Di mujee fi'e. Di nenge mujee di ju tja kon aki, hen i kon teki mo'mi, now
hen di bobi f'en di ju njan de.’ Di womi panta, da di juu ten de di mujee
so a panja di pistol a mau. Ma di womi meki wan fasi d'en. A taki en ta
disa di tori de. A taki: ‘Go jabi di kamba de.’ Di a go jaba di kamba de di
mujeemii dede. De bei en. En dede tee wan daka, tee di tori kon kaba en
de go kandi, da plotseling di womi kai en ta opo, a opo a ta: ‘Mi o suti ju
ki'tide.’ A suti en gpau a ki'en. Di tori kaba.
Er was nog een blanke die er een slaaf op na hield. De blanke had een
vrouw. Hij hield van een slavenmeisje dat hij in huis nam om het huis
schoon te houden en om voor ze te koken. Tot ze opgroeide en volwassen
werd, ze was mooi, het was een mooi meisje. En de blanke hield van
haar en van zijn vrouw, hij hield van allebei. Nu op een dag sprak hij met
zijn vrouw. Het was niet nodig dat ze [het meisje] nog werkte omdat hij
al zo veel mensen had die voor hem werkten. Laat haar maar blijven
alleen om het huis in orde te houden. Ze zei: ‘Goed’, en zo ging het een
tijdje...
Dat bleef zo totdat de vrouw jaloers werd; zij dacht dat de blanke de vrouw
voor zichzelf genomen had, zie je. Maar dat was niet het geval, maar zo
dacht zij. Toen op een zekere dag dacht ze, ik ga het meisje doden, maar
de blanke en zijn vrouw konden niets vinden dat ze verkeerd deed. Alles
deed ze in het openbaar. Geen fout konden ze vinden. Ze dacht: ik zal
haar niettemin doden.
Op een dag ging de man weg, hij bleef lang weg voordat hij terug zou
komen. De blanke vrouw riep het meisje dat ze moest komen, en zei: ‘De
man van mij die jij neemt, die zal ik je laten zien.’ Het meisje schrok, ze
zei: [onduidelijke passage]. Ze nam een mes en schond haar borsten.
Het meisje rende weg naar een kamer, en sloot de deur van de kamer.
De blanke vrouw deed de deur van de kamer op slot met het meisje
opgesloten. Ze sneed de borsten in kleine stukjes, ze smoorde ze mooi
en nam het van het vuur. Legde een mooie doek op tafel en de vrouw
zelf at ervan tot ze er genoeg van had en ging even op bed liggen. Ze
wist hoe laat de man terug zou komen. Ze waste zich tot ze klaar was
om aan tafel te gaan en wees hem zijn eten. Hij schepte zijn eten op, hij
at, schepte nog meer op. Hij at tot hij genoeg had. Hij vroeg: ‘Wat voor
vlees is dit?’ Toen schreeuwde de vrouw hem toe: ‘Het is de vrouw die
je beminde, zij is het. De vrouw, de negerin
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die je hier naar toe bracht, die je liever had dan mij. Nu, de borsten van
haar die heb je opgegeten.’ De man schrok, omdat de vrouw hem nu een
pistool voorhield. Maar de man haalde een list uit. Hij zei haar: ‘Doe de
deur [van de kamer] open.’ Toen ze de deur opendeed, zagen ze het
dode meisje. Ze begroeven haar. Toen dat gedaan was, riep de man de
vrouw op te staan, ze stond op en hij zei: ‘Ik schiet je vandaag dood.’ Hij
knalde haar neer. Het verhaal is af.

Adonke, bandja (banya) en kaseko zijn verschillende genres die bij de Matawai
gezongen worden.Onderstaande teksten werden op 4 februari 1973 gezongen door
Jacoba Flink in Boslanti. Ze werden op band vastgelegd, getranscribeerd en vertaald
door Chris de Beet.
Adonke worden vooral gezongen bij bepaalde rituelen zoals de puu na doo,
geboorteritueel, waarbij het kind een week na de geboorte naar buiten wordt
gedragen. Deze liederen worden door vrouwen gezongen (tuwe adonke). Vanuit
een groep dansende vrouwen komt een vrouw naar voren die even het middelpunt
van het gebeuren is en een adonke aanheft. De tekst is een adonke awowan, een
adonke van vroeger:
Mi an ta kai Afitiyumaa nen mo'
Bojo but'en a Ganman-o da wi-o
Ma di Bamisi-e di a Bomboi-e.
Ik noem de naam van Afiitiyumaa (Afiti Jongman) niet meer
Bojo heeft hem Grootopperhoofd over ons gemaakt

Een andere adonke luidt:
Soso boto felu
An ta hebi da mi, an ta hebi da mi.
Het varen in een lege boot
is niet zwaar voor me, is niet zwaar voor me.

Het navolgende lied is een bandja awowan, een bandja van vroeger. De betekenis
ervan is niet geheel duidelijk. De tekst gaat over Bomboi die indertijd door gaanman
Adai (Adrai), broer van Johannes King, tot de brandstapel werd veroordeeld:
Djogolobi-o a di boto dendu
Ambe but'en de?
Er ligt een Djogolobi vis in de boot
Wie heeft hem daarin gelegd?
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4.2 Paamaka (Paramakaners)
De cultuur van de paamaka (of in het Nederlands: paramakaners) heeft vele trekken
gemeen met die van hun zuiderburen, de ndyuka. De paamaka geschiedenis is
zelden object van een zelfstandig onderzoek geweest. John Lenoir beschreef in
een hoofdstuk van zijn proefschrift hoe het volk voortkwam uit drie lo's aan het einde
van de 18de eeuw en zich in het niemandsland tussen de plantagegebieden en de
gebieden van de gepacificeerde marrons vestigde. De paamaka zochten noch met
de koloniale macht, noch met de andere marrons de confrontatie. Ze vestigden zich
aan het begin van de 19de eeuw aan de Paamakakiiki, maar verhuisden vanaf 1876
naar de middenloop van de Marowijnerivier in de buurt van Langatabiki
421
(Langatabbetje). Hun obiya (spirituele kracht) werd verondersteld minder machtig
te zijn dan die van de ndyuka, wat een verklaring zou bieden voor het feit dat de
422
paamaka in sterkere mate gekerstend zijn. Latere studies toonden echter aan dat
het christendom eerst en vooral was geaccepteerd om zich als eigen entiteit te
onderscheiden van de ndyuka en zo een maatschappelijk sterkere positie te
423
verwerven. Hun kosmologie en ook hun rites de passage zijn echter sterk door
424
de afro-Surinaamse religie bepaald.
Het Paamaka is een taal die globaal tussen het Sranan en het Ndyuka gesitueerd
425
kan worden en wordt door sprekers van beide groepen gemakkelijk verstaan. In
hun orale geschiedverhalen maken zij zelf onderscheid naar vertellingen over het
426
leven in Afrika (Nenge Kondei), tijdens de slavernij (slafu) en de weglooptijd (lowei).
Over Afrika worden geen specifieke details verteld; ‘Afrika’ staat voor het land van
herkomst natuurlijk, maar ook voor een geïdealiseerd concept van paradijs en
nabijheid tot God. Bovendien staat ‘Afrika’ ook voor de kern van de
voorouderverering. De slaventijd wordt sterk geassocieerd met straf, een door de
slimheid van de blanken bewerkstelligde val uit de Afrikaanse goedgunstigheid.
Deze mythe over de schepping van de mens geeft aan dat de hebzucht van de
zwarte mens tot zijn eigen val leidde:
In de vroegste tijd had God twee zonen, een zwarte en een witte. Op een
zeker moment besloot God zijn zoons naar de aarde te sturen om voor
zichzelf te zorgen. Hij gaf ze de instructie mee dat Hij op aarde twee grote
kisten zou zetten die voor hen waren tijdens hun verblijf op aarde. Elke
zoon moest een kist nemen, en omdat de zwarte zoon de oudste was,
had hij de eerste keus. De eerste zoon bekeek de verzegelde kisten; ze
waren aan de buitenkant gelijk, maar de ene was veel zwaarder dan de
andere. Denkende dat de zwaardere meer rijkdom bevatte, koos hij die,
en liet de lichtere voor zijn witte broer.
Ze openden hun kisten en merkten dat de zware niets anders bevatte
dan ijzeren werktuigen: pikhouwelen, bijlen, schoppen en voorhamers.
De lichte kist van de witte
421
422
423
424
425
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Lenoir 1973: 18-29. Over hun orale geschiedenis (en first-time-concept: 59-77.
Van Lier 1919: 78. Over obia: Lenoir 1983: 91-110, 127-141.
Lenoir 1975: 314. Over het christendom onder de paamaka: Lenoir 1973: 35, 51-58, 174-197.
Lenoir 1973: 78-90, 111-126, 142-172. De rituelen bij het overlijden en de begrafenis van
gaama Forster van de paamaka is beschreven in Scholtens e.a. 1992: 94-99.
Huttar & Huttar 1988. Ook Crevaux e.a. 1882 besteden er enige aandacht aan. Voor het
Paamaka is geen officiële spelling afgekondigd; aangezien Lenoir, uit wiens studie ik citeer,
kiest voor een orthografie die aansluit bij het Engels, heb ik zelf gekozen voor een schrijfwijze
die het dichtst aansluit bij de officiële Sranan-spelling.
Lenoir 1973: 61. Het navolgende parafraseert in hoofdtrekken pp. 61-68.
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zoon bevatte pennen, papieren en boeken. Dit was dan het erfdeel van
Gods kinderen op aarde: de zwarte mens zijn zware ijzeren
gereedschappen, de witte mens zijn boeken en papieren met koni
427
[wijsheid].
Om aan hun slavernij te ontkomen, vluchtten sommige slaven naar het bos. Deze
lowei wordt in de paamaka verhalen verteld als een test van de mens in zijn eigen
geloof. Honger, gevaar, ontberingen en doorzettingsvermogen maken er altijd deel
van uit. In deze historische verhalen keren vaak twee personen terug: de oorlogsheld
Boni (die niet tot hun volk behoorde) en de antiheld, de slechte man (ogi man)
Hendrik Amawi.
Net als de andere bosnegervolkeren kennen de paamaka pee (spelen) bij
gebeurtenissen als de opvolging van een grootopperhoofd, overlijden enz. Op de
avond van de eerste dag van een rouwritueel worden er tuka gezongen, rouwliederen
ter ere van de voorouders. Deze liederen worden door een persoon aangeheven
op de maat van de trom, en door de anderen, die zich in een grote cirkel bewegen,
nagezongen. Soms vormen de dansers een cirkel om het lijk of zelfs het hele
lijkenhuis (ke osu). Een voorbeeld van een tuka-tekst:
Na wan Gadu manu
A mi osu, ba
Wisiman kon tek' en
A fika bana buba gi mi
Er is een man van God
In mijn huis, o,
Een zwarte magiër is gekomen om hem te halen
428
En heeft een bananenschil voor me achtergelaten.

De bananenplant is een symbool van de dood.
Aan Paamaka teksten is nauwelijks iets vastgelegd. Van Fillia Afosoe publiceerde
het Instituut voor Taalwetenschap twee vertellingen. Sama sani a na yu sani [Wat
aan een ander toebehoort is niet je eigendom] (1988) is allerminst een traditioneel
verhaal: het gaat over een klein meisje dat met haar moeder naar haar opa bij de
matawai aan de Saramaccarivier gaat, daar door haar moeder wordt achtergelaten,
op achtjarige leeftijd weer met haar moeder meegaat, nu naar Nickerie, waar op
school Sinterklaas dreigt haar opnieuw mee te nemen. Holi san yu abi [Wees
tevreden met wat je hebt] (1989) gaat over een muizenechtpaar dat overal een
dochter voor hun zoon zoekt, bij de zon, de wind, de wolken en uiteindelijk bij het
beeld van Jopie Pengel, en dat, zoals het een moralistische volksvertelling betaamt,
eindigt met de wijze raad dat anderen niet altijd beter zijn dan jezelf.
Bronnen. In Lenoir 1973: 201-208 is een ondofeni-verhaal opgenomen, een
Anansi-verhaal en een paamaka variant van een Bijbel-verhaal.

427
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Lenoir 1973: 64-65; door mij vertaald uit het Engels - MvK.
Lenoir 1973: 160; zijn Engelse vertaling is door mij overgezet naar het Nederlands - MvK.
Het is de enige liedtekst die Lenoir in zijn studie citeert.
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4.3 Aluku of Boni
De aluku - naar hun eerste hoofdman ook boni genoemd - hebben in de geschiedenis
van Suriname een roemruchte reputatie verworven met de guerrilla die zij bleven
voeren ná de vredesverdragen van de grote stammen met de koloniale overheid.
Die guerrilla bracht de plantagekolonie aan de rand van de afgrond. Kostbare en
lange expedities leidden er uiteindelijk toe dat de boni tot over de grens met het
naburige Franse grondgebied werden verdreven. De twee Boni-oorlogen (van 1765
tot 1778 en van 1789 tot 1793) eindigden met de gewelddadige dood van drie leiders:
Boni, Kormantin Kodjo en Puja. Het vredesverdrag dat de ndyuka met de koloniale
overheid sloten, maakte dat de aluku zich van hen vervreemdden (al zijn de twee
stammen via bepaalde lo aan elkaar verwant). In de 19de eeuw zochten de aluku
sterker toenadering tot de Franse overheid. Tegenwoordig wonen nog circa 350
aluku in het dorp Kotika op Surinaams grondgebied.
Internationaal kreeg de eerste Boni-oorlog bekendheid door kapitein J.G. Stedmans
Narrative of a five year's expedition against the revolted negroes of Surinam (1796)
en de vele vertalingen die dit werk ten deel vielen. Inmiddels is de guerrilla door het
429
werk van historici grondig gedocumenteerd. Zij hebben daarbij intensief gebruik
gemaakt van de historische orale overlevering van de aluku. Een vergelijkend
onderzoek van orale geschiedenissen door Kenneth Bilby leidde tot de opmerkelijke
conclusie dat zowel naar oorsprong als vroegste geschiedenis de aluku grote
430
verwantschap vertonen met de Windward Maroons van Jamaica.
De Allerhoogste scheppende god bij de boni wordt evenals bij de aukaners Nana
genoemd. De twee aukaanse hoofdgoden Gaan Gadu en Agedeonsu komen bij
hen echter samen in de god Odun, die als orakel kan worden geraadpleegd met
431
tussenkomst van de gaanman die tevens opperpriester is. Het afro-Surinaamse
wintipantheon beheerst ook het leven van de boni, maar het aantal rituelen dat met
de levenscyclus te maken heeft, is minder groot dan bij ndyuka of saamaka. (Volgens
Lou Lichtveld gaat van de eerste relaties met de andere sekse een ‘zachte,
432
murmelende bekoring’ uit, ‘doorzweefd met bosgeuren’. ) Rituelen voor goden en
voorouders worden wel nageleefd, en vanzelfsprekend ook de rituelen bij overlijden
(het rouwproces bij de boni duurt drie jaar) en het aantreden van een nieuwe
gaanman. In een verslag van de troning in 1992 van Adochini tot grootopperhoofd
der aluku, heeft Johan Afoichini fraaie voorbeelden aangehaald van de sterk
433
metaforische toespraken die bij zo'n plechtigheid worden gehouden.
Rituelen worden altijd ingeleid door verhalen - door antropoloog Jean Hurault
onderscheiden in Anāsi toli (vertellingen) en mato (improvisaties) - en spreekwoorden
(odo) die een belangrijke sociale rol vervullen: ze maken de luisteraars aandachtig
en creëren een warme, collectieve sfeer die de deelnemers omvat en diepe emoties
434
oproept. Ze worden
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Hurault 1961, De Groot 1980, De Beet 1984, Givens 1984, Hoogbergen 1984, 1985 en 1992a.
Bilby 1995. Ook De Groot 1978 vergeleek al de marrongemeenschappen in beide landen.
De Beet 1992 concentreert zich op een vergelijking van de Jamaicaanse marrons met de
matawai.
Van Lier 1919: 71. Givens 1984.
Lichtveld 1978: 168, 171.
Afoichini 1994; hij noteerde geen liedteksten.
Hurault 1970: 32.
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enkel na zonsondergang verteld, omdat het geloof bestaat dat wanneer ze bij daglicht
worden verteld dit de dood van de ouders kan veroorzaken. Anansi speelt vaak de
hoofdrol, maar in mensengedaante, zonder dat hem goddelijke krachten worden
toegeschreven en ook zonder het min of meer vaste schelmenkarakter van de
spinfiguur in de vertellingen van de stadsnegers.
Na het vertellen volgt het dansen. De aluku kennen dezelfde dansvormen als de
ndyuka. Dansen worden in vaste volgorde afgewerkt: op de vierde avond van de
rouwopheffing (puu-baaka) worden seculiere dansen uitgevoerd: eerst de songe,
dan de susa, dan de awasa. De teksten die erbij gezongen worden hebben geen
andere betekenis dan het bejubelen van het leven. Ze kunnen over allerlei
onderwerpen gaan, er worden telkens nieuwe gezongen, maar er zijn ook telkens
terugkerende ‘klassieken’. Het vertel- en dansritueel gaat door tot de ochtend;
vandaar de benaming broko de (het breken van de dag).
De navolgende tuka (rouwzang) werd gezongen als onderdeel van een tuka-dans
tijdens een dodenritueel waarbij de dansers in een kring rond de lijkkist van de
overledene bewogen. De tekst werd door Kenneth Bilby vastgelegd in 1984 in het
dorp Asisi. De eerste regel is archaïsch taalgebruik, de andere regels zijn in
standaard-Aluku:
moi man, a ko a yando
waka bun no
bodja-ee
te i go a Gadu
akisi den sama fu mi
odi, mi yele
fa a konde tan
meke mi sabi
de mooie (man of vrouw), ze is naar de overkant gegaan
vaarwel
dood
als je naar Gods rijk gaat
vraag mijn mensen
groeten, laat me horen
hoe het is in dat land
435
laat het me weten

Liedteksten worden steeds opnieuw gemaakt, maar er zijn ook oude, telkens
terugkerende bij als die over de man die zijn in het bos verdwaalde hond terugroept,
436
of ‘Het lied van de rivier Balen’. De navolgende twee aleke-liederen, gedanst op
flitsende bewegingen, werden geregistreerd in 1984 in het dorp Komontibo. De
eerste is van Wilifiidi Baakaman:
u ná a gaan wan-oo
u ná a gaan wan, yee
u ná a gaan wan, dede me
u ná a gaan wan
u ná a gaan wan-ee
we hebben geen ouderen-oo
we hebben geen ouderen, yee
we hebben geen ouderen, vanwege de dood
435
436

Niet eerder gepubliceerd. Geregistreerd en ter beschikking gesteld door Kenneth Bilby en
door hem vertaald uit het Engels; door mij uit het Engels vertaald in het Nederlands - MvK.
Lichtveld 1978: 362. Over deze liederen bij de Aluku: Bilby 1989.
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we hebben geen ouderen-ee

De tweede is gecomponeerd door Ananasi:
mi o go kengi mi ati-oo
anga wan udu namo
ik zal mijn hart verhandelen
voor een stuk hout
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mi o go kengi mi ati-oo
anga wan udu namo
ai, lobi, di mi dede
i an mu tjali gi mi
ik zal mijn hart verhandelen
voor een stuk hout
o liefje, als ik dood ga
437
moet je niet om mij treuren

De benamingen voor de dansen geven al een indicatie dat het Aluku verwant is aan
het Ndyuka, al wordt het veelal als een afzonderlijke taal binnen de
Sranan-Ndyuka-groep vermeld: verschillen liggen zowel op fonologisch, morfologisch
438
als - in mindere mate - lexicaal en syntactisch vlak.
Aan het einde van de 20ste eeuw zijn de berichten over de status van de
traditionele cultuur en orale overlevering bij de aluku tegenstrijdig. S.M. Givens
stelde in 1984 dat de aluku meer openstaan voor technologische en materiële
vernieuwing dan voor ideologische veranderingen. De introductie van Franse
439
landelijke bestuursstructuren leidde juist tot een opleving van de traditionele religie.
Anderzijds stelde Kenneth M. Bilby drie jaar later vast dat missie, onderwijs en de
trek naar de stad de jongeren vervreemd hadden van de eigen samenleving. Zij
oriënteren zich op het kustgebied en hun belangstelling voor de orale cultuur is sterk
afgenomen, hoewel Bilby niettemin constateerde: ‘the Aluku appear to have come
through the 1980s with a sense of uniqueness and separate identity that is stronger
440
than ever.’ Dat proces heeft gemaakt dat de aluku hun eigen positie nu steeds
nadrukkelijker zien tussen de businenge (bosnegers) en de bakaanenge (creolen)
441
in.
Bronnen. Verschillende mato (vertellingen) in het Aluku (zij het in een
Frans-georiënteerde ortografie) met Franse vertaling zijn opgenomen in twee
uitgaven van Serge Anelli: Mato: Contes Aloukous (1991) en Mato: Contes des
Aloukous de Guyane (1994). Jean Hurault (1961: 267-286) legde negen Aluku mato
vast, uitsluitend in Franse vertaling, en gaf samenvattingen van vijf anderen; één
ervan in Nederlandse vertaling in Mama Sranan 56-59. Hurault gaf ook een reeks
raadsels en spreekwoorden van de aluku (p. 287). Bilby 1989 citeert liedteksten.

4.4 Kwinti
De kwinti vormen de kleinste bosnegerstam in Suriname: zij bewonen een drietal
dorpen die onder jurisdictie van het grootopperhoofd van de matawai vallen, met

437
438
439
440
441

Niet eerder gepubliceerd. Geregistreerd en ter beschikking gesteld door Kenneth Bilby. Door
mij uit Bilby's Engelse vertaling overgezet naar het Nederlands - MvK.
Verg. voor het onderscheid met het Ndyuka: Bilby 1993 en vooral Bilby 1999.
Givens 1984. Ik baseer mij op een bespreking van deze ongepubliceerde PH.D. dissertation
door Ben Scholtens in DWT 9-2-1991.
Bilby 1987. Bilby 1990: 520.
Bilby 1991: 52.
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Bitagron aan de Coppename als voornaamste nederzetting. Over hun oorsprong
doen verschillende legenden de ronde: zij zouden na een slavenopstand in Berbice
oostwaarts zijn getrokken,

442

De informatie over de kwinti is ontleend aan Van der Elst 1975 en Hoogbergen 1993a. Over
orale overlevering spreken beiden alleen maar als het gaat om de mondeling overgeleverde
geschiedenis, die ook wordt besproken bij De Beet & Sterman 1980: 2-29.
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het zou gaan om een groep uit Paramaribo ontvluchte slaven, of Koffie, een oudere
broer van Boni, zou de stam hebben gesticht. Alledrie deze legenden moeten worden
443
gesitueerd in de laatste decennia van de 18de eeuw.
De taal die zij spreken is als een dialect van het Sranan te beschouwen; ouderen
444
betreuren het dat het oude, echte Kwinti verloren is gegaan. Geesten spreken in
taalvariant van Kromanti die overigens niet erg sterk lijkt te verschillen van de
standaardtaal van de kwinti. Communicatie tussen geesten en mensen vindt
eveneens plaats in standaard-Kwinti. Ondanks hun betrekkelijke isolement zijn
religieus-culturele invloeden van andere bosnegervolken altijd tot hen doorgedrongen,
445
zodat bijvoorbeeld de Gaan Gadu-cultus van de Ndyuka ook ingang vond. De
kwinti kennen een samengaan van christelijk geloof en wintireligie. Zij trokken al
vroeg naar het matawai dorp Maipaston waar Johannes King het christendom
446
predikte. Later kwamen er evangelisten onder de kwinti wonen, onder wie de
onderwijzer Christiaan Kraag die van 1893 tot 1903 in het dorp Copenkrissi verbleef
en in de jaren 1894-1896 een dagboek in het Sranan bijhield. Dit kleine dagboek
behoort samen met dat van Johannes King tot de weinige bronnen over taal en
gewoonten van de kwinti in de 19de eeuw. Kraag verhaalt er onder meer in van de
weinig orthodoxe wijze waarop hij zijn kerstening verrichtte: hij wekte een schijndode
tot leven, een zieke die zich overigens enkele weken later verhing, toen zijn dronken
447
familieleden hem vergaten eten te geven.
Sinds de aanleg van een tweede Oost-West-verbinding in de jaren '70 van de
20ste eeuw zijn de kwinti meer en meer met de verstedelijkte cultuur in aanraking
gekomen. Het natuurgebied Raleighvallen ligt in kwinti-gebied en de toeristen worden
vergast op dansen en liederen. Onduidelijk is of dit wel werkelijk ten koste gaat van
hun eigen cultuur. Over hun orale literatuur kan worden opgemerkt dat die op de
taal na, nauwelijks afwijkt van die van de andere bosnegervolkeren. Er is weinig
van bekend en weinig tot niets van vastgelegd; de invloed van de Bijbel heeft haar
weggedrukt naar een vergeten hoek van de geschiedenis.

443

444
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447

Wekker 1985 heeft op basis van kaartmateriaal ook geopperd dat het om een groep gaat die
na 1845 bij de matuari terechtkwam en zich later afscheidde. Hoogbergen 1992b en 1993a:
76 heeft dit weerlegd en spreekt van een 250 jaar oude geschiedenis.
Huttar 1988.
Thoden van Velzen & Van Wetering 1998: 77.
De Beet 1995: 9-34.
Uitgegeven door De Beet & Sterman 1980. Verg. pp. 34-36 en 47-49.
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III. Creolen
1. Inleiding
Het leven van de plantageslaven was extreem zwaar, al zijn er wel vragen gesteld
bij de bewering als zou de slavernij in Suriname de wreedste van zijn tijd zijn
448
geweest. Dat bijzonder harde leven betekende echter niet dat er geen momenten
van ontspanning waren. Bij het merendeel van de slavenmeesters leefde het besef
dat die momenten van cruciaal belang waren om de rust onder de slaven te bewaren
en zo hun arbeidsrendement hoog te houden. Dat de dansfeesten van de slaven
een positieve werking moeten hebben gehad voor de rust op de plantage, is vaak
gememoreerd. De voormalige plantagedirecteur J.D. Kunitz merkte in 1805 op dat
zolang de directeur hun maar elke twee of drie maanden een dansfeest toestond,
zij zijn grillen wel verdroegen, en het was om die reden dat hij in hen een bijzonder
449
soort mensen zag!
Vóór de afschaffing van de slavernij was de demografische structuur al heel wat
complexer dan een simpele tweedeling in een kleine blanke bovenlaag en een grote
massa van slaven. Naast de marrons die hun eigen gemeenschappen in het
binnenland vormden, waren er de slaven op de plantages en de stadsslaven (die
elk weer hun eigen hiërarchie kenden), er waren gemanumitteerde, vrije negers,
sommigen zeer welvarend, maar er leefden - vooral in de stad - ook verpauperde
450
blanken. Na de beëindiging van het Staatstoezicht in 1873 trok een groot deel
van de plantagebevolking weg van haar voormalige werkterrein om zich te vestigen
in de districten of in de stad. Al vroeg, maar toch vooral in de loop van de 20ste
eeuw zijn velen van deze afro-Surinamers verbintenissen aangegaan met mensen
uit andere etnische groepen.
De creolen wonen allen in de kuststreek van Suriname en zijn te onderscheiden
in de stadscreolen in en rond Paramaribo en de plantagecreolen die in de voormalige
plantagegebieden wonen: in de districten Para en Wanica langs de Parakreek en
de Beneden-Suriname, in het district Saramacca voornamelijk langs de gelijknamige
rivier en langs de Oost-West-verbinding, in het district Commewijne langs de
Commewijne en Cottica, in het district Coronie tussen de Coppename en de Nickerie
en voorts zijn er kleinere concentraties rond de oostelijke en westelijke grensplaatsen
Albina en Nieuw-Nickerie. De taal van de creolen (die overigens ook door praktisch
alle bosnegers gesproken wordt, en als Surinaamse lingua franca fungeert) is het
Sranantongo of kortweg: Sranan.
Er bestaan verschillende linguïstische theorieën over de oorsprong van het
Sranantongo: het zou op basis van voornamelijk West-Afrikaanse talen al in de
slavendepots in Afrika zijn ontwikkeld, het zou bij gebrek aan andere overwegende
talen het product zijn van een ingeboren ‘bioprogramma’, of het zou uit een
combinatie van beide zijn voortgesproten

448
449
450

Gert Oostindie 1993a heeft kritische noten geplaatst bij het fundament voor die bewering;
enigszins gewijzigd opgenomen in Oostindie 1997: 68-107.
Kunitz 1805: 350. Verg. Oostindie 1997: 50.
Over vrije negers en arme blanken: Beeldsnijder 1991.
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onder zekere sociale en demografische condities. Volgens Bickerton, Voorhoeve
en anderen zou de nieuwe taal Sranan ontstaan zijn in de bijzonder korte tijdsspanne
tussen 1651 (de kolonisatie van de Surinaamse kuststrook door Britse kolonisten
in opdracht van Francis Lord Willoughby of Parham) en 1667 (de overname van de
kolonie door een Zeeuwse vloot onder leiding van Abraham Crijnssen). In het
inmiddels aanzienlijke aantal taalkundige studies van het Sranan zijn twijfels gerezen
of die opvatting wel juist is:
de nog lange aanwezigheid van typische pidgin-kenmerken, de langzame
maar ingrijpende verandering van de structuur van het Sranan, en de
historisch-demografische gegevens over Suriname ondersteunen
gezamenlijk de visie dat de Creolisering en ont-Creolisering van het
Sranan een geleidelijk proces van vreemde-taalverwerving moet zijn
geweest, en dat de taal dus niet binnen één generatie door kinderen van
452
pidgin-talige slaven is gevormd.
Overigens ging het bij het Sranan niet om de verwerving van een vreemde taal,
maar om de creatie van een eigen taal voor de eigen groep, een nengre-tongo
(negertaal), die ook niet samenviel met het bakra-tongo (blankentaal) dat de negers
453
met de Europeanen spraken.
Hoe de linguïstische genese er ook moge hebben uitgezien, feit is dat het
Sranantongo een werkelijke creooltaal is die buiten de groep van Surinamers niet
als moedertaal voorkomt. De creolen hebben daarmee vaak gemeend het sterkste
argument in handen te hebben om hun claim dat zij de echte Surinamers zijn, kracht
bij te zetten. Pas veel later is die claim door andere groepen gepareerd door erop
te wijzen dat bijvoorbeeld ook het Sarnami en het Surinaams-Javaans unieke
Surinaamse talen zijn, en niet dialecten van talen van elders.
De cultuur van de creolen is zonder enig inzicht in winti niet zinvol interpreteerbaar.
Religieus, magisch, medisch-psychologisch en sociaal gezien heeft winti leven en
dood van de creolen tot aan de kerstening bepaald, en zij doet dat nog voor
niet-gekerstende creolen, evengoed als voor velen die het christendom (ook)
454
geaccepteerd hebben. Voor de koloniale overheid waren winti en afgoderij
synoniem met elkaar, maar om pragmatische redenen werd de negers hun
godsdienst gelaten, zolang deze niet te manifest naar buiten werd gebracht. De
‘duyvelsche’ Watramamadans was in 1776 verboden op straffe van de beruchte
455
geseling genaamd de ‘Spaanse bok’, een verbod dat in 1828 bekrachtigd werd.
451

452
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Van de eerste theorie, de ‘substrata-theorie’ is Alleyne 1980 een vertegenwoordiger; van de
tweede ‘universalistische’ opvatting Bickerton 1981 (en ook Voorhoeve 1983), van de laatste
bijvoorbeeld Mufwene 1996. Een goede introductie in deze complexe materie geven Arends,
Muysken & Smith 1995 en Martinus 1996: 1-18.
Wekker 1989: 44. Arends 1989 gaat diepgaand in op de geleidelijke genese van het
Sranan. Over de ontwikkeling van het Sranan als cultuurtaal zie men
Gobardhan-Rambocus 1995. Edgar Cairo (1984: 855-865) betoogt dat het Sranan is
ontstaan op Barbados, alvorens het in 1650 werd ingevoerd in Suriname. In Berbice
ontwikkelde zich in de 17de en 18de het Berbice Dutch, gebaseerd op het Nederlands
met invloeden van het Arowaks en het West-Afrikaanse Ijo (bestudeerd door Van
Kouwenberg 1991). Een andere op het Nederlands gebaseerde creooltaal was het
Skepi Dutch (zie Robertson 1989 en 1990).
Over taalcontactprocessen en het Sranan als autonome creatie: Koefoed & Tarenskeen 1992.
Stephen 1998: 12-13. Over de verhouding winti-christendom: Jones 1981, Spijkerboer 1986,
Wolf 1993, Vernooij 2000. Schoffelmeer 1988: 19vermeldt dat alle 37 hem bekende bonuman
(wintipriesters) zizchzelf als christen beschouwen.
Schiltkamp & De Smidt 1973: 896-897, 928. Teenstra 1835, II: 194 zegt dat de Watra Mama
en Wintje Doe's strengelijk verboden zijn en verwijst naar de Reglementaire Bepalingen voor
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In 1874 werd winti strafbaar gesteld. Een eeuw later, in 1971, zou het wetsartikel
uit het wetboek van strafrecht worden geschrapt. De heksenjacht op wintidansers
was toen al

de Plaatselijke en Landelijke Policie, dd. 19 November 1828, art. 20. Lammens 1982: 108
schreef rond 1822 over de dans.
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afgenomen sinds psychiaters als dr. Blom en dr. Abrahams van 's Lands
Psychiatrische Inrichting hadden voorgesteld de mensen vrij te laten in hun
wintibeleving, omdat een strenge vervolging het aantal van zenuwpatiënten sterk
456
had doen toenemen. Op de Nederlandse Antillen was het verbod op de tambú,
een uitingsvorm met dans en zang die evenzeer als winti volksgeloof en levensstijl
verenigt, al in 1952 opgeheven, al bleven allerlei reglementeringen de repressie
457
van deze volkscultuur nog vormgeven.
C.J. Wooding definieert winti als ‘een Afroamerikaanse godsdienst waarin centraal
staat het geloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens
bezit kunnen nemen en zijn bewustzijn uitschakelen, waarna zij verleden, heden
en toekomst kunnen openbaren en ziekten van bovennatuurlijke aard kunnen
458
genezen.’ In deze definitie kunnen de meesten die zich studieus met winti hebben
beziggehouden waarschijnlijk wel vinden, maar uit de vele studies die aan deze
459
godsdienst gewijd zijn, spreekt een grote variatie aan opvattingen op onderdelen.
De benaming ‘winti’ op zich is al een term die pas sinds Woodings studie uit 1972
vrij breed wordt gehanteerd; daarvóór hoorde men onder de creolen ook de term
afkodré (afgoderij) en de bosnegers drukten hun religie in andere termen uit. De
verhouding tussen de manier waarop de bosnegers en de creolen omgaan met hun
winti, is enigszins vergelijkbaar met de verhouding tussen katholieken en
protestanten, of onder de hindoes de Sanatans versus de Arya's: de grotere
structuren van kosmologie en theologie zijn gelijk, terwijl in nomenclatuur, ritus en
praxis van het dagelijkse leven de variatie zeer groot is. Degene die de wintirituelen
460
leidt wordt bonuman genoemd, man of vrouw. Omdat deze godsdienst in enkele
grote lijnen al onder de ndyuka is geschetst, wordt er hiermee volstaan op te merken
dat de Oppergod door de creolen Anana Keduaman Keduampon wordt genoemd;
dat deze de Schepper van de aarde is, maar zich verder afzijdig houdt; dat de
verschillende hogere en lagere goden verdeeld zijn over de pantheons lucht, aarde,
water en bos en dat de mens via rituelen en ceremoniën met hen in harmonie moet
blijven; en tenslotte dat de mens beschikt over lichaam en een uit drie aspecten
bestaande geest: dyodyo (aspect van de bovennatuurlijke ouders), kra of yeye (de
‘ziel’, het goddelijke in de mens dat zijn persoonlijke identiteit bepaalt) en yorka (het
461
deel van de geest dat na de dood naar het dodenrijk gaat). Winti heeft de gehele
cultuur, en dus ook de verhaal-, lied-, muziek- en danskunst van de creolen
456
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Informatie van Henri Stephen, dd. 2-7-2001. Zie voorts GAB 154 van 1971. Een driedelige
NOS-televisiedocumentaire van Benny Ooft over winti, uitgezonden op 15, 22 en 29-1-1990,
bevindt zich in NAA, sign. M77151/TD6411/V13315, resp. M77152/TD6425/V13549 en
M77153/TD6384/V13819. Zie voorts Adhin 1975.
Zie Rosalia 1996: 291-328.
Wooding 1972: 490. Het genezende aspect van winti, waarvoor een bonuman (genezer; in
de stad ook duman genoemd) de luku (diagnose) doet, blijft hier buiten beschouwing. Een
exacte weergave van een sessie geeft Schoffelmeer 1986. Over de duman: Cotino 1999.
Stephen 1995 schrijft over hulpverleningsaspecten.
Raijmann 1992 geeft een bibliografie van 88 titels. Peter Schoonheym 1980 die evenals
Wooding de Para tot onderzoeksobject nam, legt al op verschillende plaatsen andere accenten
(41-79), en bestudeert sociaal-economische aspecten van de religie. Schoffelmeer 1982/83,
wiens onderzoeksgebied noordelijk van dat van Wooding lag, stelt regionale verschillen aan
de orde. Er zijn auteurs die liever spreken van levenswijze of filosofie dan van religie: Cairo
1984: 535-561 en O' Bryan 1990: 31. Voor Nederland: Van Gelder e.a. 1984.
Van Lier 1983 geeft zeven portretten van bonuman, Schoffelmeer 1988 beschrijft de praktijken
van acht bonuman.
Ik volg hier het concept van het district Para dat door Wooding 1972 is uitgewerkt voor de
mensenziel (122-153), de bovennatuurlijke wereld (154-204) en de rituelen (205-364). Banna
& Moy 1991: 94 onderscheiden een vijfde pantheon: het plantenrijk.
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schriftelijke creoolse cultuur.
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2. Verhalen
Er zijn verschillende gelegenheden waarbij creolen hun verhaalschat tot leven laten
komen, maar het vertellen van verhalen gebeurt eerst en vooral bij de aitidei, de
wake tijdens de achtste nacht na een begrafenis, en bij de latere rouwrituelen, met
462
name de nacht bij de opheffing van de rouw (pur' blaka). Het spreekwoord ‘Pe
dede de, lafu de’ (Waar de dood is, is de lach) verwoordt de motivatie voor deze
vertelgelegenheid. De yorka, de geest van de overledene, moet met verhalen
463
vermaakt worden aleer hij afscheid wil nemen van de levenden. Dit vertellen is
bij uitstek een interactief gebeuren waarin verteller en luisteraars beiden hun eigen
rollen vervullen. Een verteller kan worden onderbroken met uitroepen als ‘Kri, kra!’
of ‘Bato, mi ben dape’ (Bato, ik was daar), waarop de verteller kan vragen wat de
464
andere persoon dan gezien heeft. Die kan een lied beginnen te zingen, een
kot'singi (lett.: snijlied) die een directe link met het verhaal kan hebben, maar ook
enkel ter afleiding kan worden gebracht en al dan niet religieus van aard kan zijn.
Maar de interrumpeerder start soms ook zijn eigen vertelling (kot'tori,
onderbrekingsverhaal) waarvan dan wel verondersteld wordt dat die thematisch of
qua sfeer samenhangt met het ‘hoofdverhaal’. Ook die kan weer worden onderbroken
met een uitroep, een lied, een spreekwoord of zelfs een derde verhaal. Als het
onderbrekingsverhaal helemaal is uitverteld, wordt de draad weer opgepakt van
een vorig verhaal, dat dan weer in gang wordt gezet met een uitspraak als ‘Waka
anga yu tori’ (Ga door met je verhaal). Zo ontstaat er een snoer van steeds ‘dieper
wegzakkende’ verhalen-in-verhalen, die uiteindelijk weer tot evenwicht komen.
Interrupties functioneren zowel om het publiek zijn waardering te doen blijken, als
om de spanning van een verhaal even weg te nemen, maar ook om door middel
van het uitstel de spanning juist op te voeren. Voorts brengen de interrupties een
competitief element aan tussen verschillende goede vertellers. In de Para schijnt
het gebruik te zijn dat wanneer een onderbrekingsverhaal niet aansluit bij het verhaal
dat verteld wordt, de kotiman (onderbreker) een lekkernij of wat drank aanbiedt aan
465
de door hem onderbroken verteller. Ook het slot van een verhaal kent vaak
formules van een vaste structuur. Zo eindigt S. Sombra zijn verhaal ‘Futumarki fu
grebi/Voetsporen naar het graf’ in Hoor die tori! (1990) met deze traditionele
afsluitformule:
Disi na a tori di meki mi de dya now.
Ondrofeni poti mi na skoro.
Sabi-so poti mi sidon na bangi.
Dit is het verhaal dat gemaakt heeft, dat ik hier nu ben.

462
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Deze paragraaf steunt op Herskovits & Herskovits 1936/1969: 138-148 en Voorhoeve &
Lichtveld 1975: 76-79. Een korte Spaanstalige introductie tot de orale creoolse cultuur is Guda
1981. Brana Shute & Brana Shute 1977, Stephen 1992, Stellema 1998 en Tjon A Ten 1998
beschrijven de creoolse overlijdensrituelen.
Brana Shute & Brana Shute 1977: 28 maken melding van een creools sterfgeval dat zo
tragisch was dat de vrolijke vertelavond werd uitgesteld.
Francofone creoolse vertellingen beginnen met ‘Cric... crac...’, verg. die in Lohier 1980.
Wooding 1972: 99.
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De ondervinding is de beste leermeester.
466
Deze kennis heeft gemaakt dat ik mijn plaats ken.

De creoolse verhaalschat is zeer uitgebreid en alleen al van het bekendste genre,
de Anansitori of spinvertellingen (in het Surinaams-Nederlands: Anansitori's), bestaan
er honderden. De opvattingen over het categoriseren van die creoolse volksverhalen
zijn in de loop der tijden aan verandering onderhevig geweest. In de eerste helft
van de 20ste eeuw werden alle volksvertellingen van de afro-Surinamers Anansitori's
467
genoemd, zelfs die verhalen waarin de spin zelf in het geheel niet voorkwam. In
recenter tijden wordt een onderscheid gemaakt in Anansitori en ondrofenitori
468
(ervarings- of zedenverhaal). Onder de eerste categorie vallen dan alle verhalen
ter verpozing van de toehoorder (al of niet met de spin Anansi als hoofd- of bijfiguur),
onder de tweede alle verhalen die op levensondervinding berusten en een boodschap
willen uitdragen. Overigens blijkt de arbitrariteit van ook deze tweedeling snel genoeg
bij veel Anansi-verhalen waarin vermakelijkheid en expliciete moraal samengaan.
Het is dan dus een kwestie van toehoorders- of lezersperceptie hoe men een tori
469
zal inschatten.
Het is mogelijk om een indeling te maken die overzichtelijk is en die ook ruimte
biedt om er andere bekende verhaalvormen in onder te brengen, namelijk een
hoofdindeling op grond van de protagonisten en een subindeling op grond van de
antagonisten. De hoofdindeling is dan die tussen dierverhalen en mensverhalen.
Van verhalen waarin dieren de dramatis personae zijn, zijn er dan twee varianten:
spinvertellingen en fabels met andere dieren.
Verhalen waarin mensen de hoofdrol vervullen, worden ondrofenitori genoemd,
ook wanneer daarin sprake is van bovennatuurlijke zaken. Ze kunnen worden
ingedeeld in drie groepen, afhankelijk van de antagonist:
a) verhalen waarin mensen samen ‘als gelijken’ optreden met sprekend
opgevoerde dieren. De vertelling kan de gedaante aannemen van een (moralistisch)
sprookje, waarvan een bekende variant die is waarin een mens om ijdele motieven
470
met aboma, de reuzenslang, in zee gaat. In een andere variant wordt de mens
opgevoerd onder de naam ‘Libisuma’ (Mens) en de vertelling krijgt het karakter van
een moraliteit; zo vertelt S. Sombra in ‘Futumarki fu grebi/Voetsporen naar het graf’
in Hoor die tori! (1990) een verhaal waarin een jager met drie gelijkwaardige wezens
471
wordt geconfronteerd: een rat, een slang en een mens.
b) verhalen waarin mensen met geesten worden geconfronteerd. Twee populaire
genres hierbinnen zijn de yorkatori (lett.: geestverhalen) waarin de geesten van
overledenen een rol spelen en de didibritori (duivelverhalen) waarin de mens door
de duivel op de proef wordt gesteld;
c) verhalen met mensen in alle rollen kunnen naar hun onderwerp weer worden
onderverdeeld:
466
467
468
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Van Kempen & Bongers 1990: 45-48. Nederlandse vertaling van mij - MvK.
Herskovits & Herskovits 1960: 102 en 1936/69: 138. Zij maken ook een onderscheid naar de
handelende personen: mensen, dieren, of mensen én dieren (1936/69: 138).
Verg. Voorhoeve & Lichtveld 1975: 77. Dat dit onderscheid niet altijd strak wordt aangehouden
blijkt wel uit de titel van een boekje met tien dierfabels Anansi nanga Freifrei nanga tra
ondrofeni tori (Anansi en Vlieg en andere ondervindingsverhalen; Kaarsband 1985).
Dubelaar (1972: 9-10) beproeft ook indelingen op grond van vertellersintentie en verhaalwereld
(Diesseits/Jenseits), maar ook daarin speelt arbitrariteit een te grote rol.
B.v. ‘Aboma Konde’ en ‘The prince who changed into a bird’ bij Herskovits & Herskovits
1936/69: 300-303, resp. 312-317.
Een ander voorbeeld van deze verhaalsoort is ‘Alata, Sneki nanga Libisuma’ [Rat, Slang en
Mens] bij Herskovits & Herskovits 1936/69: 304-307.
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- Srafutentori (lett.: slaventijdverhalen) zijn verhalen die zich afspelen in de eeuwen
dat de slavernij nog bestond; er bestaan veel varianten van. Ze belichten allerlei
aspecten van het slavenleven: de hardheid van het alledaagse leven en het verzet
tegen de slavenmeester, de plaats van magie en religie in het slavenbestaan
evenzeer als liefde en jaloezie, grappige voorvallen evengoed als serieuze morele
lessen. De srafutentori hebben in veel gevallen geen datering en het vertelde verkrijgt
legendarische allures. H. van Capelle noteerde bijvoorbeeld de ‘Legende van het
Boto-singi’, een kort verhaal waarin wordt aangegeven waar het zingen van de
472
slaven-roeiers vandaan komt. Het bekendste verhaal over de slaventijd is
waarschijnlijk dat over Suzanna Duplessis, een extreem wrede plantersvrouw die
zich tijdens een riviertocht stoorde aan het huilen van de baby van een slavin en
het kind zo lang onder water hield tot het stikte; bij een andere gelegenheid zou zij
de borst van haar mans favoriete slavin Alida hebben afgesneden en die haar man
op een schotel hebben voorgezet. Suzanna Duplessis is in de geschreven literatuur
van zowel de koloniale als de postkoloniale tijd geregeld in heel haar schrikwekkend
wrede gedaante opgedoken en is de titelfiguur van menig toneelstuk geweest en
zo bekend gebleven bij elke Surinamer.
- Fostentori (lett.: vroegere-tijd-verhalen) zijn verhalen over vroeger, waarmee
niet een afgepaald tijdvak is aangeduid. Met de naam kunnen verhalen uit de
slaventijd bedoeld zijn, waarmee de term dus samenvalt met srafutentori. In deze
variant gaan de verhalen altijd over de ontstaansgeschiedenis van een bepaalde
clan of familie. Zo spraken de getuigen die tegenover Wim Hoogbergen verhalen
vertelden voor zijn geschiedenis van een afro-Surinaamse familie Het kamp van
Broos en Kaliko (1996) over fositen (of fosten) als de tijd van ca. 1770 tot 1820
waarin hun voorouders wegliepen van de plantages. Het boek is een zeldzame en zeldzaam levendige - poging tot geschiedschrijving vanuit het standpunt van de
negers en het spreekt voor zich dat voor zo'n vorm van oral history de fostentori
een voorname bron vormen. Hoogbergen onderkende in die verhalen twee
hoofdthema's: het grote onrecht dat de blanken met hun gruweldaden de negers
473
aandeden, en de rijkdom van de planters. Vaak wordt met fosten bedoeld de
decennia na de afschaffing van de slavernij, soms doorlopend tot de eerste helft
van de 20ste eeuw. Fostentori zijn dan de verhalen die de bigisma (de oudere
mensen) nog uit eigen ervaring kunnen vertellen, of die zij zelf van derden hebben
gehoord.
- Dan zijn er vertellingen die zich afspelen in een recent verleden. Die kunnen
over allerlei onderwerpen gaan en de benaming ervoor is dan ook eindeloos uit te
breiden: jachtverhalen (ontitori), verhalen om te lachen zoals Lafu tori (1985) van
Josephine Redan, ‘sterke verhalen’ als die in de reeks van Ronald L. Pinas die
474
begon met Dofi, a paiman [Dofi, de geweldenaar] (1987 ) enz. Dat het hier evenzeer
om orale vertelkunst gaat als bij de uit de traditie bekende verhalen, lijdt geen twijfel.
Of die verhalen zelf een impuls zullen geven aan een nieuwe traditie is uiteraard
op voorhand nooit te zeggen.
- Wel als afzonderlijk genre nog te noemen zijn tenslotte de agersitori, gelijkenissen
of parabels waarbij de moraal uit het handelingsverloop moet worden afgeleid. Ze
spelen zich niet in een exact aangeduide tijd of omgeving af en de optredende
472
473
474

Van Cappelle 1916a: 248-249.
Hoogbergen 1996: 15. Twee thema's die overigens ook in Oost-Indische verhalen prominent
zijn.
Verder verschenen: Hugo (1988), Fred (1989), Fatoe Fransje (1990), Agu meti (1994), Fowru
busi (1995), Blaka fowru nanga weti fowru (1998), Kownufrow Margreta kisi wan langa noso
(1998).
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figuren kunnen van sterk uiteenlopende aard en afkomst zijn. Ook zij worden bij
dede-oso (dodenwaken) verteld. Van Ed Hart is er
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één te vinden in Hoor die tori! (1990).

In schema gebracht ziet de creoolse verhaalschat er dus zo uit:
Protagonisten

Antagonisten

DIER

→ Anansitori
(Spinvertellingen)
→ Fabels (Verhalen
met andere dieren)

MENS

(→ Ondrofenitori)
(zeden)

↔ Dier

→ Sprookje
→ Moraliteit

↔ Geest

→ Yorkatori
(geestverhalen)
→ Didibritori
(duivelverhalen)

↔ Mens

→ Srafutentori
(slavernijverhalen)
→ Fostentori
(verhalen over
vroeger)
→ Agersitori
(gelijkenissen)
→ Modern verhaal

→ ontitori
→ lafutori
enz.

Bronnen. Een Fundgrube vormen de jaargangen van het maandblad Foetoe-boi
(1946-1956). Creoolse vertellingen van allerlei aard komen voor in praktisch alle
bloemlezingen van Surinaamse verhalen: Mythen en sagen uit West-Indië (1926)
van H. van Cappelle, Kri, kra! (1972) en de Volksverhalen uit kleurrijk Nederland
(1990-1991) van Thea Doelwijt, Verhalen van Surinaamse schrijvers (1989), Hoor
die tori! (1990), Sirito (1993) en Mama Sranan (1999) van Michiel van Kempen.
Yorkatori werden verzameld door A. de Groot in Jorka-Tori (1971). Herskovits &
Herskovits 1936/1969: 425-431 geven er zeven. Van Hendrik Valies staat er één
met Nederlandse vertaling van Ed Hart, in Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992:
475

Van Kempen & Bongers 1990: 49-50, verteld in het Sranan en vertaald in het
Surinaams-Nederlands door Michiel van Kempen. Wooding 1972: 99 noemt agersitori
exempels. Over dede-oso: Stephen 1992.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

118-121. Didibritori verzamelde De Groot in Didibri-Torie (1970). Een van de
belangrijkste collecties creoolse verhalen is Sye! Arki tori! (1985) van Aleks de Drie;
de nrs. 1 t/m 13 en 15 bevatten legendarische elementen. Voorts is er zijn ‘Basja
Pataka’ (De Drie 1959), een nieuwjaarsverhaal (De Drie 1974/75) en zijn lange
verhaal ‘Basya Adyuku koni’, met Engelse vertaling in Voorhoeve & Lichtveld 1975:
80-103. Ludwig Cameron vertelde een legende over hoe het komt dat lukuman
(waarzeggers) over heel Suriname verspreid zijn (in Sranan met vertaling in Donicie
1954: 130-139; Donicie 1967). Deze uitgave werd sterk bekritiseerd in F, jrg. 8, nr.
2, juni 1953. Trudi Guda heeft tien fostentori vastgelegd van Aleks de Drie (1985:
nrs. 16 t/m 25). Van Harry Jong Loy zijn er drie vastgelegd in Fosten tori (1987) met
Nederlandse vertaling van Ch. Fernald. De Nederlandse vertaling van één van deze
drie, ‘No-Meri-Mi-Kondre’, werd ook opgenomen in Van Kempen & Bongers 1993:
60-63. Enkele van H. Williams-Maatstap en L. Nunes-Dalen werden verzameld in
Fosten sani [Dingen van vroeger] (1987). S. Sombra vertelde in Sirito (1993) het
legendarische ‘Fu san ede den sma fu Koroni nanga den Parasma lobi makandra/Hoe
het komt dat Coronianen en Paranen van elkaar houden’ (Van Kempen & Bongers
1993: 64-65). Ondrofenitori van bijna alle categorieën werden verzameld in twee
deeltjes Ondrofeni sa leri ju [De ervaring zal het je leren] (De Groot & Donicie 1956
en Ahlbrinck & Donicie 1958). Voorhoeve & Donicie 1963: 89-99 geven verschillende
bronnen, waaronder enkele in manuscriptvorm. Het SIL/Instituut voor Taalwetenschap
gaf een reeks creoolse vertellingen uit met traditionele en nieuwe verhaalstof van
Johannes Gustaaf Anson, Ursie Bernardine, Ronald Pinas, Heloise Hecbert, Letitia
Kaarsband, Hertoch Linger, Grace MacBean, Therese MacBean-Morman, Samuel
Natan, Ch. Pawironadi-Nunes,
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Josephine Redan en H.C. Tiendalli; alle titels opgenomen in Bibliography of the
Summer Institute of Linguistics in Suriname (1997: 36-39).

Close-up: Anansitori
Aard en functie
De spin Anansi steekt met kop, schouders en acht poten uit boven welk ander
fabeldier ook als het gaat om de frequentie waarmee het aan de orde is gesteld in
de bellettrie van alle afro-Surinaamse groepen. Anansitori (een Sranan woord
476
afgeleid van het Akan: Anansi = spin; tori = verhaal ) of spinvertellingen hebben
hun weg gevonden naar bijna alle etnische groepen en ze werden in veel volkstalen
overgezet. Geregeld heeft de spin de studieuze aandacht weten te trekken, vooral
477
uit antropologische hoek, zodat we redelijk over hem geïnformeerd zijn. C.N.
Dubelaar omschrijft Anansi in zijn studie Negersprookjes uit Suriname als:
Anansi is het zinnebeeld van verleiding, veinzerij, leugen, bedrog,
diefachtigheden enz. Soms is hij mens, soms spin met acht poten. Anansi
is een bedrieger-held, zeer slim; toch wordt hij soms overtroffen door één
der andere dieren, door zijn vrouw, door zijn zoon. Vaak wordt hij gestraft,
door de Granman of de Koning. Anansi heeft geen vast karakter, hij heeft
478
nu eens goede, dan weer slechte eigenschappen.
Anansi is dus de geestverwant van de Europese Reinaert, van de Indische Kantjil,
van de Djeha uit Marokko, van de Hodja of Mullah Nasreddin uit Turkije en ook van
de schildpad die in de orale literatuur van Jamaica en Frans-Guyana voorkomt en
van Brer' Rabbit uit Engelstalige landen. Anansi is geen lieverdje, hij is bovenal
meedogenloos en zomin als Reinaert aarzelt om een paap zijn kloot af te bijten,
aarzelt Anansi zijn kameraad een kopje kleiner te maken als hem dat beter uitkomt.
Naar frequentie en intensiteit stelt hij verschillende doelen: eten, aanzien, sadistische
genoegens als het veroorzaken van ruzie, geld en seks; om die te bereiken heeft
hij een hele reeks trucs tot zijn beschikking, en centraal in de Anansitori staat dan
479
ook altijd de list die hij met zijn verstand (niet met magie) weet te verzinnen.
Bij de bosnegers is de status van de spinfiguur klaarblijkelijk dichter gebleven bij
de status die de spin in Afrika had. Op de vraag waar de slimheid van de spin
vandaan komt, antwoordde de saamaka Petrus Moesé rond 1950 dat de spin een
kind van God is. Het taboe om Anansitori's overdag te vertellen (tenzij na het
476
477
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479

Wooding 1972: 98.
Belangwekkende studies zijn die van Van Cappelle 1916a en b, Penard & Penard 1917,
Lichtveld 1930-31, Herskovits & Herskovits 1934/60: 102-123 (over de saramakaners) &
1936/69: 138-146, De Goeje 1947, Donicie 1952, Dubelaar 1972 (met goede bibliografie) en
Ronhaar-Rozema 1979 (gebaseerd op haar doctoraalscriptie die door Ferrier 1990b wordt
samengevat). Populariserend zijn Van Heemstra 1943, Van Wel 1973 en Boers 1975. Enkele
studies naar de trickster-figuur zijn die van Pelton 1980, Dramé 1985, Dakubu 1990, Arnold
1996 en Arnold 1997a. Een tweedelig tv-programma van Chandra Orie getiteld Anansi bevindt
zich in NAA, sign. TD43097/TD42473, resp. V14012/ V14237. Een NOS-radioprogramma
met Thea Doelwijt en Silvia de Groot ook in NAA, sign. HA6168. Deze paragraaf ontleent
enkele passages uit mijn bespreking van Anansi-boeken in Oso (Van Kempen 1988b). Ik
houd hier de terminologie in het Sranan aan.
Dubelaar 1972: 11-12.
Ronhaar-Rozema 1979: 259-261.
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uittrekken van een ooghaar) verklaarde deze Petrus Moesé uit het verband tussen
de spin en de dood: iemand die overdag een Anansitori vertelt, zal zijn moeder
480
verliezen.
Dat Anansi in de slaventijd een identificatiefiguur bij uitstek werd, verwondert
nauwelijks.

480

De naam van de spin mag overdag niet worden uitgesproken, omdat het geloof in de spin
als zonnegod nog onbewust voortleeft, aldus Donicie 1952: 156, 157-158, die hiermee
Lichtvelds theorie volgt over de relatie tussen spin en zon - een theorie die later onjuist is
gebleken (zie verderop).
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Hij vervult zijn trickster-functie met glans. Hij personifieert het verzet tegen alles wat
481
autoriteit heeft en is populair om zijn taboeloze directheid: in één van de in het
Sranantongo vertelde verhalen van Aleks de Drie blijkt Anansi een langere tutu te
hebben dan de ministers; een andere verhaalt hoe dokter Mantwari de vrouw van
Anansi van een ‘ongeneeslijke wond’ moest genezen en als resultaat van de
behandeling kwam een kleine Mantwari ter wereld; en in ‘Hoe Anansi een leugen
verkocht’ in Noni Lichtvelds Anansi: de spin weeft zich een web om de wereld legt
482
hij ‘een onbeschrijfelijke grote strontedrol’ op 's konings stoep. De mythische
oerwortels hebben de spinfiguur een enorme vitaliteit meegegeven die hem bij jong
en oud geliefd maken. Onomstreden is hij niet: toen Van Cappelle's informant Nahar
een oude negerin, ‘eertijds slavin op de plantage Brouwerslust (Brouroe) en nu
lidmaat van de Moravische broedergemeente’, om Anansitori's vroeg, antwoordde
zij: ‘Mi wan kerki soema moe taki Anansitori?’ [Ik, een kerkse vrouw, zou Anansitori's
moeten vertellen?], ‘terwijl zij hem met argusoogen aanzag, diep ademhaalde en
483
de tong tegen haar verhemelte sloeg’.
Onder Anansitori's wordt niet alleen verstaan de vertellingen met de spin in een
hoofdrol. Zo nemen Melville en Frances Herskovits in hun Suriname folk-lore 148
vertellingen op, waarvan 66 met de spin als antagonist, 26 met andere dieren.
484
Dubelaar selecteerde in zijn studie over negersprookjes (1972) vijf vertellingen ,
maar in geen van deze Anansitori's komt de spin zelf voor. Datzelfde geldt ook voor
Legends of Suriname (1971) van Petronella Breinburg (geb. 1927) en voor negen
van de tien fabels die Letitia Kaarsband vertelde in Anansi nanga Freifrei (1980).
Dat alle verhalen, ongeacht of de spin daarin wel of niet een rol speelt, Anansitori's
worden genoemd, kan worden verklaard met een beroep op het bovennatuurlijke
fundament van de Ashanti-mythologie: ‘Anansi acquired the right to have all tales
bear his name - formerley they were called “God's stories” - by performing the tasks
485
set for him by God’.
Voorhoeve en Lichtveld nemen in hun Creole Drum een vertelling op van Jacob
Babel, die als Anansitori wordt aangekondigd, maar waarin zelfs geen enkel dier
een rol speelt. Zij trekken daaruit de conclusie dat ‘Anansitori’ de aanduiding is voor
486
elk verhaal dat als vorm van amusement wordt gebracht. Erg overtuigend is de
argumentatie niet: het verhaal is het enige van deze vorm in hun collectie, en geen
enkele andere studie maakt van dit feit melding. Wel lijkt het evident dat Anansitori's
- vooral bij de creolen - eerst en vooral met een verpozende verhaalvorm
geassocieerd worden. Een indicatie daarvoor langs ‘negatieve weg’ vinden we bij
Michaël Slory die bij zijn relaas in dichtvorm over de geschiedenis van de
slavenovertochten in Bonifoto (1971) waarschuwde: ‘Disi a no Anansitori’ [Dit is
geen Anansitori], wat zoveel betekent als: dit is geen fantasieverhaal.
Natuurlijk heeft het dierverhaal de functie mens en maatschappij een spiegel voor
te houden, en liefst in een aanstekelijke vertelling. Hanneke Ronhaar-Rozema heeft
die functie centraal gesteld in haar antropologische studie van de Anansitori's. Zij
481
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Zoals ook Edgar Cairo laat zien in zijn stuk Ba Anansi Woi! Woi! Woi! (1978, opgevoerd in
1981 in Suriname), wanneer gouverneur, pater en dokter gevangen worden gezet maar
Anansi de dans ontspringt.
Voorbeelden ontleend aan De Drie 1986: 216-219, resp. De Drie 1985: 213-215 en Lichtveld
1984: 49.
Van Cappelle 1926/78: 207.
Twee van de ndyuka Leo, één van de ndyuka Kelema, een van een anonieme stadscreool
en een van de kwinti Arnelli Samuels.
Herskovits & Herskovits 1936/69: 138. Over Petronella Breinburg: VS 1103/20-5-1971.
Voorhoeve & Lichtveld 1975: 79; het verhaal op pp. 104-109.
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heeft aannemelijk willen maken dat de verhalen zijn te hanteren als een leidraad
487
voor een onderzoek naar familiestructuren binnen de creoolse samenleving.

487

Citaat: ‘Alleen de constatering dat het de volkscreool, zoals hij dat zelf ervaart, bijvoorbeeld
economisch gezien niet erg goed gaat is niet voldoende, ook zijn ervaring van de samenhang
van zijn economische positie met zijn familiesysteem en met zijn aanzien is van belang. [...]
Door Anansi immoreel te laten handelen kan de volkscreool zich verzetten tegen de alledaagse
wereld, die voor hem niet erg vriendelijk is, en de sociale waarden van de wereld verwerpen.’
(Ronhaar-Rozema 1979: 286.)
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Ontwikkeling van de spinfiguur
H. van Cappelle en Lou Lichtveld hebben gepoogd de Afrikaanse oorsprong van
Anansi te traceren, terug langs de mythische spinnendraad waarover hij naar het
Caraïbisch gebied zou zijn gekomen. Zij schrijven dat Anansi van goddelijke
oorsprong is. In West-Afrika is Ananse de zon zelf: op en neer gaand aan zijn draad
zoals de zon rijst en daalt, of met zijn lijf met acht poten als een zon met stralenkrans.
Hij wordt gezien als de schepper van alle mensen, verspreider van wijsheid en
voedsel en symbool van seksuele potentie. Het is deze spinfiguur die al met de
vroegste slaventransporten moet zijn meeverhuisd over de oceaan, want al in de
Nauwkeurige beschrijving van de Guinese goud-, tand- en slavekust (1704) van
Willem Bosman merkt deze op:
- het getal der geener, welke gelooven, dat de Mensch door de Anansié,
zijnde een groote Spin, geschapen is, is noch heden ten dage niet weynig,
werdende zulks van zommigen noch hardnekkig gedreeven. [...] Deze
Spin noemen de Negers Anansee. Sy gelooven dat de eerste menschen
van den zelven gemaekt zyn; en niet tegenstaende eenige door
ommegang met de Blanken anders geleerd hebbende, so zijn' er niet
weinig, die by dat Geloof blyven, en welke waen haer niet uit 't hoofd is
488
te praaten.
In zijn ontwikkeling constateert Lichtveld een pejoratieve tendens: Anansi wordt de
veroorzaker van ziekte en dood, honger, droogte en onenigheid, van godheid heeft
489
hij zich ontwikkeld tot demon, aardse schurk en dier. Daaruit laat zich verklaren
dat hij in de verschillende verhalen een karakter vol tegenstrijdigheden is, Godheid
490
evengoed als bedrieger, zoals ook De Goeje constateerde. Van een geïsoleerd
individu heeft de Anansi-figuur zich ontwikkeld naar een gezinsfiguur, de
hemelbewoner is ontmythologiseerd, eerst tot een demonischer wezen, later tot een
wezen met sterk antropomorfe trekken en zelfs tot een vaak humoristisch type
waarmee ieder willekeurig persoon zich kan identificeren.
Deze ontwikkeling is inderdaad waarneembaar, zij het dat er één element is dat
later geheel onjuist is gebleken. Uit onderzoek van de theoloog W.J.H. Baart blijkt
dat de West-Afrikaanse spinvertellingen, Anansesem, vroeger inderdaad de verhalen
491
van de hemelheer Nyankopon (God) werden genoemd. In de traditionele
overlevering bestaan er tussen God en de spin verschillende relaties, maar altijd is
Ananse ondergeschikt aan de hemelheer. Er is echter geen enkel feit dat de theorie
van Lou Lichtveld ondersteunt dat er een verband zou bestaan tussen zon,
zonneverering en de spinfiguur. Baart schrijft: ‘De Anansesem zijn geen zonnemythen
en zijn dat ook nooit geweest.’ Hij wijt Lichtvelds dwaling aan twee feiten: ten eerste
dat Lichtveld nog sterk beïnvloed was door de astraal-mythologische school die
ervan uitging dat mythen worden verklaard uit de loop van de hemellichamen en
hun onderlinge relaties, en ten tweede dat Lichtveld onvoldoende kritisch stond
tegenover de wetenschappelijk weinig betrouwbare publicaties van Leo Frobenius,
waaruit hij veelvuldig heeft geput.
488
489
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Geciteerd bij Lichtveld 1930/31: 213.
Van Cappelle 1916: 254-269; Lichtveld 1930-31: 216 e.v. Hij publiceerde zelf onder de naam
Albert Helman Anansitori in Helman 1974a en Van Kempen & Bongers 1990: 75-84. Over
Anansitori en bijgeloof: Nahar 1904.
De Goeje 1947: 125-6.
Het navolgende is gebaseerd op Baart 1983: 19 en 200-212.
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In de loop van de jaren hebben de afro-Surinamers zich steeds sterker de
Anansi-figuur toegeëigend als een icoon van de eigen kracht. Al op 1 juli 1938 op
een ‘Officieele Herdenkingsavond’ in het toneelgebouw Thalia werd de afschaffing
492
van de slavernij herdacht met onder meer een Anansitori in het Sranan. Op een
culturele avond in 1958 ter gelegenheid van het bezoek aan Suriname van de
Nederlandse Prinses Beatrix aangeboden door de Regering van Suriname, werd
493
een programma gebracht onder de titel: Anansitori. In 1972

492
493

DS 4558/11-6-1938 e.v.
Zie in deel III over de geschreven literatuur van 1923-1957 de Close-up: CCS en Sticusa.
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bracht de toneelgroep Tjentjie een programma rond ‘Anansi als nationale
494
heldenfiguur’ en op 17 januari 1977 bracht de officiële Surinaamse
vertegenwoordiging op Festac, het tweede World Black and African Festival of Arts
and Culture in Nigeria, het multimediale spektakel A feti foe Anansi [Het gevecht
495
van Anansi].

Vertelritueel en structuur
Het vertellen van Anansitori's is niet voorbehouden aan man of vrouw. Vooral vroeger
werden in stad en district Anansitori's verteld door de oudere vrouw die op de
kinderen paste (de nene) zowel om hen te vermaken als hun een moraal voor te
496
houden. Verder werden ze gebracht door bekende vertellers op de erven, door
arbeiders op eenzame posten zoals gouddelvers, houtkappers en balatableeders,
en bij dede-oso (sterfhuizen) waar vooral op de achtste dag na het overlijden (de
497
aitidei) en bij de rouwopheffing (pur'blaka) het vertellen de hele nacht doorging.
Buyne spreekt zelfs van ‘beroepsvertellers’, een gilde van lieden die van begrafenis
naar begrafenis zwierven en faam genoten als verteller, en hij noemt Koesi, Ma Lip,
Sin-Sin, Around-the-World, Kempi, Tyu-Mampira en Kobi Sker. Voorts werden
vertellingen ten beste gegeven bij verschillende opvoeringen van dans, muziek en
spel als de yorkaprei en de minder frequent voorkomende anansitoriprei, ceremoniën
498
waarbij contact werd gelegd met de voorouders. Aleks de Drie heeft zes verhalen
499
van anansitoriprei verteld. In het eerste van die zes, ‘Leriman’, speelt Anansi geen
rol. De verteller deelt eerst mee dat het spel dat vroeger bij de rouwrituelen gespeeld
werd, door de creolen ‘Ananstori’ wordt genoemd. Een dominee trekt diep het bos
in en vertelt de weglopers dat zij hun heidense trommen moeten stukslaan en dat
hij hun een psalm zal leren. Maar een obiamama, een vrouw die met het
bovennatuurlijke bekend is, roept iedereen op voor de gronwinti, de god van de
aarde, een lied te zingen. Vervolgens zingt een oude man een lied: niemand is in
staat mij te kopen, dat kan alleen de dood. Maar de dominee houdt vol. Daarop
zingen de negers een Kromanti-lied met de betekenis: ze hebben ons al uit Afrika
weggehaald, nu komt ons weer een witte man vertellen wat we moeten doen, jaag
hem weg! Aleks de Drie eindigt: ‘Wel, dat is een ananstori zoals je die speelt (voor
een overledene). Een ieder moet dan tijdens het spel wanneer er gezongen wordt,
500
een verhaal dat bij de liederen hoort, vertellen.’
Ook bij de bosnegers worden Anansitori's vaak bij dodenrituelen verteld: de ndyuka
spreken van Anainsitoli, de saamaka van Anasitoli. Of dit al gebeurt wanneer de
501
dode nog ligt opgebaard, zoals de Herskovitsen menen , is onduidelijk. Feit is dat
494
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Anansi '72 heette dat programma (DWT 4637/30-11-1972 e.v.).
DWT 5904/14-1-1977.
Buyne 1989: 151 noemt als voorbeeld van een nene: Ma Dika.
Dubelaar 1972: 10. Van Lier 1940: 284.
Een anansitori-lied met muzieknotatie in Herskovits & Herskovits 1936/69: 629. Een
anansitoriprei werd in 1993 nog opgevoerd te Kwatta door een groep van mevrouw E. Holband
(zij leidde ook de groep Abaisa bij een banyaprei op 25-2-1989 in Amsterdam, zie Van de
Klashorst 1990), in 1994 door een groep (dezelfde?) in de Naks Schouwburg.
De Drie 1985: nrs. 26 t/m 31. Bezorgster Trudi Guda geeft ook oudere bronnen aan.
De Sranan tekst in De Drie 1985: 198-200. De Nederlandse vertaling van Trudi Guda
verscheen in Van Kempen 1989c: 109-112, en werd herdrukt in Van Kempen & Bongers
1993: 57-59.
Herskovits & Herskovits 1936/69: 66.
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ze zeker worden verteld bij gelegenheid van de herdenkingsfeesten die enkele
maanden na een overlijden worden georganiseerd om de geest van de overledene
502
tevreden te stellen. Zo nemen de auteurs van Gaama duumi, buta gaama een
integrale kontu (vertelling) op die op 20 december 1990 's avonds in het Saamaka
verteld werd door basia Mawoni (Afiondo) Pansa

502

Donicie 1952: 157 (hij geeft ook een uitvoerige weergave van een vertelavond rond ‘Ba John’,
pp. 159-161); De Goeje 1947: 125-126. De Drie 1985: nrs. 32 t/m 40 geeft dede-oso-tori.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

246
in Asindoopo, bij gelegenheid van de rituelen bij het overlijden van het saamaka
503
grootopperhoofd Aboikoni. Ook bij de ceremonies bij het opheffen van de rouw
worden Anansitori's verteld. ‘Dit vertellen heeft dan de functie, de aandacht van de
504
aanwezigen te concentreren en een sfeer van betrokken zijn bij de riten te creëren.’
Misschien moet daar dan aan toegevoegd worden dat het vertellen van Anansitori's
voor de bosnegers een vorm van eerbetoon aan Anansi is, die zij als een winti
505
beschouwen. Het is om deze reden dat de Anansitori's van de bosnegers misschien
dichter bij hun Afrikaanse oorsprong staan: de spin is nog niet een geheel
geseculariseerde verhaalfiguur geworden. Nader onderzoek moet uitwijzen of het
tegenwoordig nog zo is, als H. van Cappelle in 1926 meende, dat de Anansitori's
van de bosnegers een grotere oorspronkelijkheid vertonen, omdat ze nog niet met
506
een Europees element vermengd zijn. De steeds frequenter wordende contacten
met de stad en de invloed van radiovertellingen konden deze situatie wel eens
ingrijpend veranderd hebben.
Het traditionele vertellen van Anansitori's kent vaste patronen. Vaak vangt de
verteller aan met het opgeven van een laitori, een raadsel. Op zich heeft dat raadsel
ook weer een vaste vorm (zie § 4). Vervolgens begint de verteller met de formule:
‘Kri! Kra! Ala man na en kraka!’ [Kri! Kra! Iedereen op zijn plaats], gevolgd door ‘A
tori sa go?’ [Zal het verhaal beginnen?]. Dikwijls volgt dan ‘Er tin tin...’ [Er was eens],
soms gevolgd door de onvertaalbare respons ‘Sigri tin tin’. De saamaka bosnegers
beginnen met de rituele aanhef ‘Hiliti!’ en als antwoord ‘Daiti!’, maar in het geval
van een sterfgeval met ‘Mato!’ en als antwoordformule ‘Töngöni!’ - alle onvertaalbare
507
uitroepen. Interrupties komen frequent voor, soms houden ze niet meer dan een
uitroep in, soms worden ze gebracht in de vorm van een kot'singi (onderbrekingslied)
508
of een kot'tori (onderbrekingsverhaal).
In bijna elke tori komen wel een of meer spreekwoorden voor. Verhalen eindigen
vaak met de bevestiging van de verteller dat hij er zelf ook bij geweest was, en met
een expliciete toelichting op de moraal van het verhaal. Zo eindigt de vertelling over
de schijndood van Tijger in Gaama duumi, buta gaama met de zinnen: ‘Daarom
moet je niet bij elk sterfgeval doen, alsof je gek bent. Denk eens aan wat Klein Hert
had gezegd: “Iemand die op sluwe wijze sterft, moet op sluwe wijze begraven
509
worden”.’ Vanzelfsprekend is het de theatrale vaardigheid van de verteller om
510
binnen die vaste structuurelementen zijn publiek te boeien.
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Scholtens e.a. 1992: 89-94. Een Anansi-verhaal zonder optreden van de spin overigens.
Dubelaar 1972: 10. Hurault 1961: 267 vertelt over Anansitori bij de rouwopheffing bij de boni.
Althans de ndyuka doen dat (Van Lier 1940: 198).
Van Cappelle 1926/78: 342.
Herskovits 1934/60: 103. Price & Price 1991: 1-5. Scholtens e.a. 1992: 89, 193.
Enkele kot'singi zijn genoteerd door Buyne 1989: 152-153.
Scholtens e.a. 1992: 94.
Jay Edwards (1978, 1984) heeft een ‘syntagmatic-paradigmatic-generative approach’ beproefd
om spinvertellingen te analyseren. Hij onderscheidt een aantal structuurelementen op
diepte-niveau (voorkomend bij alle vertellingen) die getransformeerd worden tot het
oppervlakteniveau van de ‘tale’ (verhaal); deze ‘tale’ is ingebed in de ‘narrative’ (de orale
vertelling) die materiaal bevat bevat dat structureel niet relevant is (zoals de rituele openingsen slotzinnen). Voordeel van deze vorm van analyseren is, volgens Edwards, dat je een
punt-voor-punt vergelijking met andere verhalen kunt maken, en dat de analyse ook de
verborgen formele organisatie van het verhaal blootlegt. Onder literatuurwetenschappers
heeft dit soort analyses al tot veel gekrakeel geleid. Hilde Neus (1998) heeft een verkorte
weergave van Edwards' model gepresenteerd in Nederlands in Suriname.
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Versies
Spinvertellingen komen in veel varianten op veel plaatsen binnen de Caraïbische
regio voor. Anansi en zijn antagonist Tigri (Tijger) vinden hun tegenhangers in de
Haïtiaanse volksliteratuur in Conpè Tig en Conpè Lapin (Broer Tijger en Broer
Konijn), op Guadeloupe
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en Martinique Compè Lapin en Compè Zamba genaamd. Op de Antillen en Aruba
zijn het Compa Nanzi en Cha Tiger die elkaar voortdurend proberen de loef af te
511
512
steken. Al die verhalen kennen wat Ruth Finnegan de verbale variabiliteit noemt :
de structuur van de vertelling ligt vast, maar de verteller kan oneindig variëren naar
gelang het hem of haar goeddunkt. Centraal in de structurering staat de list, al
betekent dit niet altijd dat Anansi zelf aan het langste eind trekt: zijn vrouw M'Akuba,
zijn kinderen of een zwakker dier zijn hem geregeld te slim af. Zo bestaan er enorm
veel versies van de bekendste Anansitori's, ingekort, uitgebreid, opgesierd of
gecombineerd naar smaak en behoefte van de verteller (en het publiek). Soms
geven ze dan wel eens de indruk dat de invloed van het Europese sprookje niet
ongemerkt aan zo'n tori is voorbijgegaan, met prinsessen, met het Vrouw Holle-type
513
of Assepoester. In bepaalde vertellingen is die invloed ook ontegenzeglijk
aanwezig, zoals in ‘Anansi nanga Tigri’ [Anansi en Tijger], dat naar intrige en
motieven een geadapteerde West-Indische versie is van ‘Katze und Maus in
514
Gesellschaft’ van de gebroeders Grimm. Voorhoeve geeft het voorbeeld van een
verhaal dat een variant is van het Europese Repelsteeltje-sprookje en dat een
515
lichtelijk verbasterde versie van een westers toverliedje bevat. Maar in andere
gevallen is de waarschuwing van Cees Dubelaar - in navolging van Melville en
Frances Herskovits - op zijn plaats: ‘Het gevaar dreigt dat Europees genoemd wordt
516
wat in wezen ook Afrikaans is’. De beide Herskovitsen slagen erin bij veel van de
148 door hen geregistreerde vertellingen West-Afrikaanse versies te noemen die
517
deels parallel lopen of geheel identiek zijn. Surinaamse vertellingen die zich
afspelen in Afrika zijn overigens uiterst zeldzaam. Aleks de Drie had er één op zijn
repertoire staan, maar die bleek bij herhaalde navraag de weergave te zijn van een
518
film die hij in theater Thalia had gezien.
Gewijzigde leefgewoonten en de grote vlucht van de Anansitori's in gedrukte
vorm, hebben gemaakt dat de hier geschetste vertelomstandigheden in de loop van
de jaren sterk aan belang hebben ingeboet. Dat betekende niet dat de orale context
verdween, maar dat ze zich drastisch wijzigde. Vertellers werden opgenomen in het
519
georganiseerde culturele leven en traden op het toneelpodium op. En ook Anansi
ging een nieuw leven tegemoet in de moderne variant van de orale traditie: het
toneelleven. Met steeds grotere frequentie werden de theatrale kwaliteiten van de
spinvertelling in de 20ste eeuw uitgebuit door toneelschrijvers die Anansitori's
511
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Vergelijkbare dierfiguren bij de Indianen geeft De Goeje 1947: 126. Over de Antilliaanse
Spinvertellingen: Baart 1983; hij geeft ook veelvuldig parallellen met vertellingen van elders.
Over de Antilliaanse in vergelijking met de Surinaamse: Overtoom 1989.
Finnegan 1970: 8.
In Kopro-Kanoe tan dé (1999) vertelde Francis Vriendwijk een Surinaamse vertelling met het
Assepoester-motief na. Besproken door Els Moor in DWTL 575/27-3-1999.
Uitgewerkt door Pée e.a. 1953: 20-21. Op pp. 22-27 de tekst van de Anansitori. Ook een
volksverhaal van Ludwig Cameron opgenomen in Donicie 1954: 130-139 en later afzonderlijke
verschenen als A lukuman/De waarzegger (Donicie 1967) bevat Grimm-motieven. Voor een
motiefvergelijking van het creoolse volksverhaal met dat van andere landen geeft Teenstra
1848 aanknopingspunten. Edwards 1984: 92-102 laat op een Jamaicaans-creoolse versie
een structurele los, maar heeft geen weet van het voorkomen van het verhaal in Suriname.
Voorhoeve 1950. Het verhaal bij Herskovits & Herskovits 1936/69: 382-385.
Dubelaar 1972: 15; verg. ook Herskovits & Herskovits 1936/69: 141.
Herskovits & Herskovits 1936/69: 149-431.
Aldus Trudi Guda, in De Drie 1985: 351. Het verhaal op pp. 131-134.
Vertellers traden bijvoorbeeld op in de sprookjestuin die in 1957 in de Palmentuin werd
ingericht. Voordrachtskunstenaars als Otto Sterman, Judith de Kom, Edgar Cairo, Gerda
Havertong, Wijnand Stomp, Paul Middellijn en Guillaume Pool brachten ze op de planken.
Vertelprogramma's werden in 1992 en 1997 in Theater Unique georganiseerd.
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uitwerkten tot toneelstukken. Vanaf de jaren '70 van de 20ste eeuw is Anansi steeds
sterker een lees- of voorleesavontuur geworden. De spin werd een dankbare figuur
voor strips, kinderpagina's en feuilletons in de kranten. En het aantal uitgaven nam
explosief toe. Anansitori's bleven veruit de populairste Surinaamse
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volksvertellingen.
De voornaamste verschuiving van mondeling vertelde naar neergeschreven
Anansitori's is uiteraard geweest dat het verhaal gebracht als ‘voorstelling’ in een
geheel andere context terecht kwam. Mimiek, gestiek en stembuigingen van de
verteller brengen een verhaal tot leven in interactie met het publiek. Daarvoor in de
plaats is het ‘versteende’ verhaal gekomen dat gestalte krijgt in het individuele lezen
en daarbij eventueel het bekijken van illustraties. Anansitori's hebben daarmee een
zo fundamenteel andere gedaante gekregen, dat het verstandiger lijkt te spreken
van de vestiging van een nieuwe, schriftelijke traditie die naast de orale traditie
bestaat, dan van een nieuwe gedaante van het mondelinge vertellen.
Naar de plot van de verhalen is de belangrijkste ontwikkeling geweest dat de
schrijvers een steeds grotere vrijheid voor zich zijn gaan opeisen. Toch is het minder
opmerkelijk dat Corly Verlooghen de spin confronteerde met de auto, Dorothee
Wong Loi Sing met feminisme, Noni Lichtveld met emigratie en de elektrische stoel,
520
want orale vertellingen zijn altijd, ook in Afrika, aan de noden van de tijd aangepast.
In de meeste boekuitgaven van na 1975 is Anansi geheel toegetreden tot het domein
van de schrijvende mens met zijn eigen verhaaltechniek. Van de structuur van de
orale vertelling blijft weinig tot niets meer over. Het vraag- en antwoordspel valt in
de geschreven Anansitori's geheel weg, de rituele openings- en slotformules worden
zelden of nooit opgenomen, evenmin als raadsels of spreekwoorden. De
521
moraliserende kant maakt steeds meer plaats voor het pure divertissement.
Inhoudelijk opvallend is verder dat de spinfiguur met de jaren zo enorm veel tammer
is geworden, zeker in uitgaven die zich nadrukkelijk op een jeugdig publiek richten.
Anansitori's kunnen ongegeneerd scabreus van aard zijn en met gekuiste versies
wordt aan deze authentiek-volkse aard van de spinvertelling voorbijgegaan.
Bronnen. In Bijlage I worden bronnen vermeld en wordt een rubricering voorgesteld
van het grote aantal edities en versies van Anansitori dat inmiddels is verschenen.
Met de migratie in de 20ste eeuw van grote groepen Surinamers naar Nederland,
verhuisde ook het verhalen-vertellen mee. Het orale vertellen in Nederland had
gaandeweg de eeuw, en zeker met de komst van de televisie, enorm aan populariteit
ingeboet. Met het jaarlijkse Vertelfestival dat tussen 1985 en 1994 in Amsterdam
werd georganiseerd en de Utrechtse Verteldagen vanaf 1997 is het vertellen echter
522
weer nieuw leven ingeblazen. De nieuwe vertellers hebben een veel grotere
vrijheid dan voorheen, omdat hun verhalen niet langer de traditionele functie van
kennisoverdracht vervullen. Zij maken niet in dorpsverband, maar in theaters, scholen
en kunstzinnige instellingen en voor radio en televisie, en maken gebruik van
523
moderne theatertechnieken (belichting, geluids- en muziekeffecten, kostumering).
De inbreng van vertellers van niet-Nederlandse origine bestaat zowel in oraal
overgeleverde verhalen als moderne verhalen over de migratie en het stadsleven.
Vertellers als Gerda Havertong, Paul Middellijn, Olga
520

521
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Het migrantensprookje ‘Anansi in vissenland’ op een scenario van Sjoerd Kuyper, werd in
een AVRO-televisieprogramma uitgezonden op 7-9-1994 (aanwezig in NAA, sign.
AR19955/V53846).
Maar al in een kritiek op Leesboek voor Surinaamsche scholen van Herm. J. Jacobs en Julius
W. Lobato (1917), waarin Anansitori's werden opgenomen, werd aangehaald dat er te veel
moraal in het boek stak (S 15/19-2-1918).
Zie Van Duin 1994a en Heijligers e.a. 1995.
Swagerman 1991: 144-158. Booy 1998: 12-15 (zij vergelijkt globaal de mondelinge literatuur
van Nederland en de Surinaamse creolen).
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Orman, Guillaume Pool, Wijnand Stomp maken van het vertellen een professioneel
acteursbestaan. Traditionele vertelrituelen zijn ingeruild voor een optreden waarin
het publiek als theaterpubliek een optreden kan bijwonen, al probeert een vertelster
525
als Gerda Havertong het publiek altijd te activeren. Sommige van de genoemde
vertellers brachten hun verteltechnieken in workshops ook over aan een nieuwe
generatie vertellers in Suriname.

Profiel: Noni Lichtveld
Leven. Noni Lichtveld werd in 1929 in Abcoude (Ned.) geboren, volgde de opleiding
tot tekendocent aan het Instituut voor Kunstnijverheid (de Rietveld-Academie) te
Amsterdam en studeerde te Parijs aan het Syndicat de Décorateurs des Théatres
Français. In de jaren die volgden verzorgde zij de decors voor vrijwel alle
Nederlandse toneelgezelschappen en werkte ze samen met theatergrootheden als
526
Sjaroff, Laseur, Piscator, Karl Guttmann en Sonja Gaskel. In 1958 vestigde zij
zich in Suriname. Daar gaf ze tekenles aan het Cultureel Centrum Suriname en
zorgde zij voor decors en kostuums van enkele balletten van Maria Huisman en de
door haar echtgenoot Ton Verwey geregisseerde stukken Jacht op een ponnie
527
(1959), De barbier van Sevilla (1960) en Stad op stelten (1962). In 1964 keerde
zij naar Nederland terug. Zij verwierf faam als illustratrice en schrijfster van
jeugdboeken. Haar Anansi: de spin weeft zich een web om de wereld (1984) is uit
de lange reeks uitgaven van Anansi-vertellingen een van de levendigst vertelde, en
misschien de mooist geïllustreerde - zij verwierf er in 1987 de E. du Perron-prijs
voor, samen met Gerda Havertong, die Lichtvelds verhalen vertelde op de cassette
528
Anansi. Verspreide bijdragen leverde Noni Lichtveld aan o.m. Ons Surinaamse
ik (1984), Het Amsterdamse kinderen boek (1989) en Verhalen van Surinaamse
529
schrijvers (1989).
Werk. Noni Lichtveld heeft zelf in een lezing de ‘bronnen’ van haar vertellingen
aangegeven: zij noemt haar vader (Albert Helman), haar tantes, kennissen en
geschriften, de schrijvers Edgar Cairo en R. Dobru, journalist André Kamperveen
530
en verteller Harry Jong Loy. Voor iemand binnen een orale traditie is deze veelheid
aan bronnen niet echt opmerkelijk. Wel van belang voor Noni Lichtvelds versie is
524
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Opnames van Stomp: NOS, dd. 10-11-1994, in NAA, sign. AR20982/V55471; en NPS, dd.
1-2-1997, in NAA, sign. HAD6975.
Zie hierover Van Duin 1994b.
En ook voor opera: samen met Ruth Hellmer en Do Huisman verzorgde Noni Lichtveld decor
en kostuums van Die lustigen Weiber von Windsor van Otto Nicolai, een productie in het
kader van de Kunstmaand Amsterdam die op 6 juni 1957 in de Amsterdamse Stadsschouwburg
in première ging (Hulpusch 1996: 682).
DWT 1951/27-1-1964 meldt dat zij en haar man, regisseur Ton Verwey, ‘gisteren’ zijn
vertrokken.
Uitgeverij I.C., 1994, ISBN 90-5444-186-0. Een verslag van de prijsuitreiking geeft Lidia [=
Lydia] Emanuels, ‘Gerda Havertong en Noni Lichtveld onderscheiden’, in Tropical View, 1
(1988), nr. 4, p. 4. In 1988 maakten Noni Lichtveld, Gerda Havertong, Hellen Gill en Lieke
van Duin een film over orale cultuur in Ghana (zie daarover Van Duin 1988 en Anoniem
1988b).
Verroen & Kuiper 1984: 21-27. Beudeker e.a. 1989: 158. Van Kempen 1989c: 113-117.
Lichtveld 1989: 22-23. Een opname van een interview met vertelling zond de NOS uit op
10-11-1994, in NAA, sign. AR20982/V55471.
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een andere mededeling: zij vertelt dat zij zelf, illustratrice zijnde, sterk uitgaat van
een beeld: ‘in den beginne was het beeld, waaruit het woord is opgestaan’. Gevolg
is dat een deel van de ‘informatie’ van een vertelling vertaald wordt in illustraties.
Vertellingen uit de orale traditie hebben basispatronen waarop de vertellers
afhankelijk van tijd en context kunnen variëren. Noni Lichtveld heeft haar vrijheid
benut voor wat we een gender-variant zouden kunnen noemen: de vrouwelijke
personages zijn minder van de man afhankelijk dan traditioneel het geval is. Vijf
van haar Anansitori's wijken stilistisch nogal af van de andere en zijn sterk bepaald
door de stijl van Edgar Cairo met zinnen als ‘En wat valt daar voor koude plas licht
531
voor zijn voet om zijn stapgang te breken?’ Die stijl, alsook de soms nogal abstracte
intrige zijn indicaties dat Lichtveld niet per se een zeer jeugdig publiek voor ogen
heeft gehad - zoals dat bij Anansi-vertellingen ook in het geheel niet hoeft.

531

Lichtveld 1985: 76. Zij heeft zelf ook gemeld dat Cairo voor haar Anansitori's vertelde (Lichtveld
1989: 22).
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In Anansie en die andere beesten (1985) en vooral het ook in het Duits vertaalde
Mijn pijl bleef in de kankantri (1993) gaan tekst en beeld steeds sterker in elkaar
op. Het laatste verhaal is een oud-Surinaams en echt oraal kettingverhaal dat de
schrijfster van haar indiaanse grootmoeder had gehoord. Een jongetje trekt rond,
ontmoet talloze figuren die hij helpt door ze iets te geven waarvoor hij ook telkens
iets terugkrijgt, tot hij volgens het bekende sprookjesstramien van de koning een
532
groot stuk land krijgt.
Noni Lichtveld zorgde voor illustraties van boeken van onder anderen Edgar Cairo,
Johan Ferrier, M.Th. Hijlaard en Jules Niemel en - als pièce de resistance - de
zesdelige serie Volksverhalen uit kleurrijk Nederland (1990-91). Zij ontwierp voorts
de vroegere Surinaamse vlag met de vijf gekleurde sterren tegen een wit fond.

3. Liederen, dansen en spelen
3.1 Inleiding
Bij bosnegers noch creolen kan een genre-indeling helemaal recht doen aan de
verschillende vormen van orale cultuur. Een onderscheid tussen profaan en sacraal
negeert dat beide aspecten zich vaak in één en dezelfde tekst verenigen. Een
onderscheid zelfs naar muziek, dans en verbale kunst fragmenteert het multimediale
gebeuren van de prei, de spelen. Terminologische verwarring dreigt bovendien
doordat dezelfde termen gebruikt worden voor zowel een dans, het lied dat daarbij
hoort als een geheel dansfestijn. Hier zullen eerst de bekendste vier dansen die
stammen uit de periode van de slavernij worden voorgesteld, met de aantekening
dat bij elk van die dansen ook bijzondere liedteksten behoren. Al deze dansen
komen zowel in een sacrale als in een profane context voor. Daarom wordt na de
vier dansen eerst het sacrale dansritueel beschreven, de wintiprei, daarna de profane
spelen: banya, susa, lobisingi en laku.
Van oudsher waren de bekendste dansen van de negerbevolking banya, susa,
laku en kanga, die ook wanneer ze als sociale, wereldlijke dansen werden uitgevoerd,
pas konden worden gedanst wanneer de Gronmama (de godin van de aarde) om
toestemming was gevraagd: de prisi doti. Dat het om oude dansen gaat, blijkt wel
uit het feit dat ze door Dirk Valkenburg werden afgebeeld op een schilderij uit
533
1707-1709. Alhoewel ze West-Bantu namen dragen, vertoonden zij een mengeling
van dansvormen uit alle cultuurgebieden waar de negers vandaan kwamen, aldus
534
Wooding. Van Stipriaan wijst er echter op dat nog tot aan het begin van de 19de
535
eeuw de etnische verdeeldheid een belangrijke rol speelde bij de dans. De liederen
waren functioneel verbonden met de negergemeenschappen: activiteiten werden
bezongen, protest geuit, sociale controle uitgeoefend. Het kon daarbij evengoed
gaan om liederen waarin slaven hun meester aanklagen - waarbij hij zelf soms
aanwezig was zonder er iets van te verstaan - als om de raadgeving aan een man
532
533
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Winston Scholsberg verzorgde onder dezelfde titel in het Sranan, Mi peri de na kankantri, in
1997 in Den Haag een programma met Surinaamse verhalen (WS 1-10-1997).
Zie het omslagschilderij van Kolfin 1997a en De Drie 1984: 90. Ook in Price & Price 1980:
166, Fontaine 1985: 46, Kolfin 1997b: 8 en Price & Price 1999: 236. Guda beweert dat het
hier om banya en susa gaat (Guda in De Drie 1985: 14). Over Valkenburg: Van Eeghen 1946,
Van Schendel 1963, Vandenbroeck 1992 en Kolfin 1997a: 23-24 en passim.
Wooding 1972: 273. Hij spreekt over ‘dorpen’, maar beperkt zich hier klaarblijkelijk niet tot de
Para.
Van Stipriaan 1993b: 162.
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of vrouw de geliefde niet te verlaten. Ieder lied draagt dan ook een element van de
536
gezamenlijke geschiedenis.

536

Zoals Wooding 1972: 457-458 opmerkt. Enkele van deze sociale liedteksten op pp. 458-459.
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Banya-liederen kennen behalve de gebruikelijke kenmerken eigen aan elke liedvorm
als herhaling, parallellisme, variatie en (soms) eindrijm, een karakteristiek kenmerk:
hun semantische gelaagdheid. Er zijn de twee lagen die elke metafoor bezit: die
van het beeld en van het verbeelde, maar dan is er altijd nog de laag van de
historische context waarbinnen een tekst ontstond, soms daarin zelfs twee lagen:
die van de empirische werkelijkheid van een gemeenschap, plus die van een
specifiek individueel geval. Een lied over een boom met wortels kan nog herleid
worden tot een boodschap over een man die zich niet kan losweken van óf zijn
kettingen, óf zijn roots. Maar de verwijzing naar wat de schepper van het lied heeft
meegemaakt, is niet meer te reconstrueren. Zijn de eerste twee lagen van de
metafoor nog redelijk te interpreteren, over de empirische laag of lagen tasten wij
bijna altijd geheel in het duister. Zo functioneren deze liederen als gecodeerde
boodschappen voor goede verstaanders (die er nu niet meer zijn), als vorm van
machteloos protest en uiting van smart:
O bigi mi sa meki tide.
Bika mi tron parwa.
Springiwatra nyan ala mi lutu kaba.
So mi no kan meki bigi moro na grontapu.
Hoeveel zal ik vandaag nog kunnen opscheppen
Want ik ben een parwaboom geworden.
De springvloed heeft al mijn wortels al opgegeten.
537
Dus ik kan niet meer opscheppen.
538

De term banya werd voor het eerst vermeld door M.D. Teenstra in 1835. H.C.
Focke vermeldt dat de liedteksten hoogst zelden geïmproviseerd worden. De
woorden vallen de trokiman ‘in ledige oogenblikken, vaak ook onder haar werk,
tegelijk met de melodie in’ en worden eerst eindeloos gerepeteerd, aleer het nieuwe
danslied wordt opgevoerd. De banya-dans werd vooral door vrouwen, maar ook
wel door vrouwen én mannen gedanst. De dansers stellen zich ieder aan een zijde
op, naderen elkaar paarsgewijs tot op een kleine afstand, gaan uit elkaar en
vervolgens opnieuw naar elkaar toe. Soms voegt zich bij het danspaar een derde
danser om het paar aan te moedigen. De liederen worden telkens aangegeven door
een trokiman, een voorzangeres, waarna de strofe door het koor van vrouwen
(pikiman) wordt nagezongen. Dit wordt een groot aantal keren herhaald tot het de
beurt is van de mannen. Het zingen wordt begeleid door verschillende trommen,
539
kwakwabangi (een houten plank waarop met stokjes wordt geslagen) , de saka
(een met pitjes gevulde kalebas) en de yoroyoro (een

537
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Sranan tekst in Voorhoeve & Lichtveld 1975: 28. Nederlandse vertaling van Michel Berchem.
Teenstra 1835, II: 191, Wooding 1972: 272-273. De term banya ook bij Focke 1857: 94-100.
Een beschrijving van een dans gaf ook J.J. Hartsinck al in 1770: 908 (overigens, zonder dat
hij de term gebruikt) maar hij deed dat overigens niet uit eigen ervaring, en volgens Trudi
Guda gaat het bij hem niet om een banya. De oudste betekenis van banya is overigens die
van een tokkelinstrument: oudste vindplaats in 1750 (zie Schiltkamp & De Smidt 1973: 587),
later ook bij Hartsinck 1770: 907 en Blom 1787: 334. Over de verschillende dansvormen:
Comvalius 1948/49 (bespreking ervan door Helman 1949b).
De kwakwabangi was ook de benaming voor een rijk geornamenteerd buffetachtig meubelstuk
waarin de toeschouwers een bijdrage konden storten. Eén ervan bevindt zich in het Museon
in Den Haag en is afgebeeld op de achterflap van Doelwijt e.a. 1998.
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snoer van rinkelende zaadjes).
541
Susa werd voor het eerst vermeld door Stedman in 1796. Het gaat om een dans
die met handgeklap en gezang wordt begeleid en uitsluitend door mannen wordt
uitgevoerd. Twee mannen, soms ook meer paren tegelijkertijd, voeren een soort
strijd op waarbij het de bedoeling is dat de ene danser de andere exact volgt. Eén
danser brengt zijn voeten in telkens andere posities en de andere danser moet hem
daarin zien te volgen, totdat de tegenspeler een fout maakt en verliest. Daarop
betreedt een andere tegenspeler de dansvloer totdat uiteindelijk de meest behendige
542
danser als eindoverwinnaar overblijft. Aan het einde van de 18de eeuw schijnt
het er soms zo gewelddadig aan toegegaan te zijn, dat, naar Stedmans getuigenis,
verschillende dansers er de dood bij vonden.
De teksten van de susa zijn kort en worden eindeloos herhaald. Focke geeft een
voorbeeld dat weinig uitleg behoeft:
O Soesa, majombe! nakki dà boi, joe go, trawan de.
543
Klop dien jongen af en ga heen; er zijn er meer.

Laku is een dans die veel op de banya lijkt, zij het dat ze met de hielen wordt gedanst
(en daarom ook bakafutu-banya, letterlijk: hielen-banya, wordt genoemd). Omdat
het een dans voor de doden was, direct geassocieerd met de ‘heidense’ winti, werd
544
ze door de koloniale overheid verboden.
De kanga tenslotte is een dans voor zowel jongens als meisjes waarbij de nadruk
wordt gelegd op gymnastische oefeningen voor de lenigheid van het lichaam. Als
545
religieuze dans in de wintiprei werd de kanga ook gedanst door volwassenen. In
de slaventijd stond een groep kinderen onder leiding van een oudere vrouw, de
krioromama, die de kleintjes verschillende liedjes leerde met de daarbij behorende
bewegingen. Bekendste van deze kanga is ongetwijfeld:
Fayasiton no bron mi so,
no bron mi so,
dan yu lon gowe.
- Agen masra Jantje e kiri suma pikin.
Vuursteen, brand me niet,
verbrand me niet,
dan ren je weg.
540
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J.G. Stedman (1799-1800, III: 274-278 & pl. XXXVII) heeft de instrumenten beschreven en
afgebeeld, maar Focke 1857: 94-97 maakt daar kritische kanttekeningen bij. Verg. ook Price
& Price 1978-79 en Whitehead 1986. Teenstra 1835, II: 191-194 beschrijft de banya-muziek
en -muziekinstrumenten. Ook bij Benoit (1980: 36, en plaat 38) komt een beschrijving voor,
evenals bij Boekhoudt 1874: 98-99. Historisch-comparatieve beschrijvingen geven Gilbert
1940, Wooding 1979: 260-267 en Van Stipriaan 1993b. Over het samengaan van zwarte en
blanke muziek bij de Du schrijft ook IJzermans 1987. Muzikale analyses door M. Kolinski bij
Herskovits & Herskovits 1936/69: 510-515 en Gilbert 1940.
Volgens Van Donselaar 1989: 343. In de Nederlandse uitgave van Stedman 1799-1800, III:
273.
Een beschrijving ervan geeft Justus in de Berichten uit de Heidenwereld, Zeist, nr. 7,
10-8-1916, pp. 135-136, gecit. in ENW 771. Voorts Sedoc 1977: 8 en uitvoerig De Drie 1984:
67-75. Jacq. Samuels heeft in zijn Schetsen en typen uit Suriname (1946: 44-47) een levendige
beschrijving gegeven van de susa zoals die rond 1900 werd gedanst. Kees Neer verwerkte
een beschrijving van een susa-dans (bij de bosnegers) in zijn roman Viottoe (1949), pp. 8-11.
Focke 1857: 106. Het woord ‘majombe’ is een onvertaalbare uitroep.
Wooding 1972: 273.
Wooding 1972: 270-271. Verg. Comvalius 1948-49.
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- Weer vermoordt heer Jan iemands kind.

546

Sranan tekst in Voorhoeve & Lichtveld 1975: 66. Vertaling van mij - MvK.
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Het liedje wordt gezongen bij een behendigheidsspel, waarbij een door wrijven heet
gemaakte steen snel moet worden doorgegeven. De tekst refereert aan de koloniale
tijd toen weggelopen slaven die gepakt waren, met een hete steen werden
gebrandmerkt.
De meeste geschiedschrijvers konden voor de negerdansen weinig waardering
opbrengen. J.J. Hartsinck noemt de muziek onaangenaam en ‘het Geluid niet
streelende’ en waarschuwt tegen de onzedigheid van de dansen:
Deeze Dansen, gelyk men ziet, zyn zeer wulps en dertel; maar de andere
beweegingen, die men niet, zonder in de zaak kundig te zyn, bespeurt,
547
zyn het nog ongelyk meerder.
Hij geeft zijn auditieve observatie overigens wel in commissie, want hij had ze zelf
nooit gehoord. G.P.C. van Breugel in 1842 daarentegen wel, maar zijn waardering
is weinig groter:
het was alsof ik hoorde dorschen en te gelijk een rommelpot met erwten
in een ledig vat rammelen [...] dat men wel een baal katoen van nooden
548
heeft om de ooren te stoppen, om alzoo dat Artem Musicum te verdoven.
Philip Fermin laat echter een ander geluid horen:
In de naeuwkeurigheid van deze oneindige beweegingen bestaat bij hen
de kunst van danssen. Om hen daar in na te kunnen volgen, diende men
549
ook zoo gezwind en slap van leden te zijn als dit volk is.
De kunstenaar Gerrit Schouten (1779-1839) heeft een aantal negerdansen afgebeeld
550
in negen van zijn diorama's.

3.2 Sacrale spelen
De oudste vorm van prei is ongetwijfeld de wintiprei, een groots ritueel van zang,
dans en muziek voor goden en geesten waarin sociale, profane en sacrale aspecten
van de creoolse cultuur samenkomen, en waarin de goden hun aanwezigheid tonen
door bezit te nemen van in trance geraakte personen.
Verschillende auteurs uit de koloniale tijd hebben er gewag van gemaakt, dat de
religieuze rituelen van de negers niet door blanken kunnen worden bijgewoond.
Gouverneur Jan Nepveu schreef in het midden van de 18de eeuw:
alle deeze Ceremonien van Afgodendienst en Tovereyen houden zy voor
de blanken zo geheym als het hun mogelyk is, en niet dan door geheyme
551
navorschingen kan men daar van iets te weten krygen.
Reiziger en tekenaar P.J. Benoit maakte er daarentegen in 1839 melding van hoe
hij in het holle van de nacht een wintiplechtigheid bijwoonde in het Pikorno-bos,
547
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Hartsinck 1770: 908. Focke (1857: 101) bestreed deze onzedelijkheid voor zijn tijd.
Van Breugel 1842: 75.
Fermin 1770, I: 128. ‘Slap’ hier te lezen als: soepel. Verschillende andere bronnen
geeft het lemma ‘Dansen’ in de ENW: 260-262.
Alle beschreven en sommige ervan ook met afbeelding in Medendorp 1999: 63-67 en 146-150.
Nepveu 1765/66: 245, gecit. bij Van Stipriaan 1993b: 165.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

vlakbij de stad. Hij vermeldt een dans die op zaterdag om middernacht onder een
kankantri (de grote en als heilig beschouwde kapokboom) wordt uitgevoerd. Hij
vermeldt dat deze religieuze dans bekend staat onder verschillende namen: mama,
wenti, watermama, mapokora en ajaini. Benoit schrijft dat
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er een voorganger is die als een Afrikaans stamhoofd is gekleed. In de ene hand
houdt hij een gebogen mes, in de andere een twijg, de sangrafoe. De plechtigheid
gaat gepaard met offerandes, handgeklap, kreten en hartstochtelijke
lichaamsbewegingen. Hij noemt het gedrag ‘wreder dan dat van beesten. Op die
momenten wordt dan ook de haat tegen de blanken of andere inwoners hernieuwd
en opgestookt. Welgestelde planters die bevreesd zijn voor de gevolgen van deze
haat laten uit voorzorg regelmatig verfrissingen aanvoeren en zij tonen vaak grote
552
eerbied voor de boom.’ Geen van de auteurs uit de 18de en 19de eeuw heeft tot
de kern van de creoolse muziek, zang en dans weten door te dringen: de sacrale
553
functie van de ‘talking drums’ en de religieuze lading van de teksten ontging hen
ten enen male.
Anderhalve eeuw na Benoit en buiten de koloniale context hebben studies duidelijk
gemaakt hoezeer de wintiprei een hecht geconstrueerd ritueel is, verankerd in de
creoolse kosmologie, maatschappij en traditie die tot Afrika herleidbaar zijn. Er zijn
verschillende vormen van prei, elk nauw luisterend naar een specifieke volgorde
554
van dansen/liederen die op zich weer elk hun eigen slaginstrumentarium hebben.
Een uitgebreide beschrijving van een wintiprei op een erf in Paramaribo gaven
Melville en Frances Herskovits, terwijl C.J. Wooding het ritueel in al zijn aspecten
555
beschreef voor het district Para en daartoe ook goden interviewde (!). De
beschrijving van Wooding wordt hier in enkele hoofdlijnen weergegeven. Het gaat
om een brokodei (lett.: (aan)breken van de dag), dat wil zeggen een ritueel dat 's
avonds om acht uur aanvangt en duurt tot zes uur 's ochtends. Wooding beschrijft
een ritueel dat wordt opgevoerd voor verschillende goden, maar het is ook mogelijk
dat er een prei wordt gehouden uitsluitend voor één god.
Het muziekinstrumentarium bij een wintiprei bestaat uit een groot aantal
slaginstrumenten, die spreken in toontalen en daardoor bovennatuurlijke wezens
556
kunnen aanroepen en uitnodigen om aan het dansfestijn te komen deelnemen.
Doden en levenden feesten dus als één sociale gemeenschap. Elke wintiprei wordt
onderverdeeld in een prei voor de yorka (de vooroudergeesten) en een prei voor
de wenu of winti (de goden). Ter opening van de voorouderverering (de yorkaprei)
worden sokopsalmen gezongen. De tekst van deze a capella gezongen liederen
gaat vermoedelijk terug op een Afrikaanse taal en wordt door de zangers niet of
nauwelijks verstaan. Ze zijn een voorbeeld van religieus syncretisme want zowel
moslim-, winti- als christelijke invloeden hebben de uiteindelijke vorm ervan
557
bepaald. Volgens Louis Blaaspijp worden ze alleen gezongen voor de
niet-gedoopte voorouders, de profen. Uit de teksten die hij en Stephen noteerden,
blijkt dat deze altijd zeer kort van lengte zijn, en ook in het Sranan kunnen worden
558
gezongen. In ieder geval kon niemand een vertaling geven van de
552
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Benoit 1980: 64. Hij bedoelt vermoedelijk het Pikorni̱-bos.
Van Stipriaan 1993b: 147-148.
Verg. b.v. Wooding 1972: 257-269, Stephen 1986: 153 en Cotino 1999: 138-140.
Herskovits & Herskovits 1936/1969: 86-99; Wooding 1972: 257-292 beschrijft de prei voor
de yorka, 293-364 voor de goden (maakt melding van zijn interviews met goden op bijv. p.
157, 183, 277, 327); een beschrijving van een wintiprei ook bij Sedoc 1979: 7-13, Stephen
1998: 87-92 en Schoonheym 1980: 138-140 (die ook de benamingen kawina-presiri en
kawina-prei hanteert en een lijst van prei geeft die gedurende drie maanden in 1977 in de
Para hebben plaatsgevonden).
Wooding 1972: 257-267 beschrijft 8 verschillende instrumenten die nog altijd in gebruik zijn
(plus 4 in onbruik geraakte). Ze komen globaal overeen met het instrumentarium dat later bij
de banya wordt beschreven.
Vgl. Voorhoeve & Lichtveld 1975: 54; Stephen 1987: 88; O' Bryan 1990: 33.
Blaaspijp 1983a: 24. Stephen 1992: 38. Voorhoeve & Lichtveld 1974: 4 en O'Bryan 1990: 33
maken van het Sranan geen melding.
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navolgende twee sokopsalmen, die Blaaspijp noteerde:
Ovrena, Ovrena, Maria boetmi, Ovrena
559

Abiamba, tobiamba, abiamba bentoema.

Wanneer de yorka verschijnen, spreken zij Sranan met een nasale klank, of wanneer
zij al lang zijn overleden de algemene taal voor bovennatuurlijke wezens, hun
oorspronkelijke Afrikaanse taal en gebrekkig Sranan. De yorka-liederen kunnen
weer worden opgedeeld volgens het bekende kwartet: banya-, susa-, laku- en
560
kanga-liederen, zij het dat de laatste meer en meer in de vergetelheid raken.
Yorka-liederen zijn moeilijk te begrijpen, omdat ze verhalen over lang geleden, en
ook omdat ze vaak in odo-vorm zijn gesteld, dat wil zeggen in de vorm van beeldrijke
spreekwoorden. Een voorbeeld:
Langa lo, tye, langa lo,
Tye, i baka m' e b'o,
Langa lo, tye, langa lo,
Tye, i baka m' e b'o,
Te y' e wan nyan' a famiriman,
Tye langa lo, tye i baka m'e b'o.
Lange rij, ach lange rij,
Ach, je rug moet stevig zijn.
Lange rij, ach lange rij,
Ach, je rug moet stevig zijn,
Wanneer je wilt eten met familieleden
561
Ach lange rij, ach je rug moet stevig zijn.

Dit lied lijkt eenvoudig van woordkeuze, structuur en zeggingskracht. Het is bestemd
voor de profen, de oudste, niet-gedoopte voorouders van een bere (alle familieleden
die afstammen van dezelfde stammoeder); met ‘langa lo’ doelt men hier op de hele
keten van generaties vanaf de oudste voorouders. In het geval van een
purificatieritueel voor deze profen, staan alle leden van een bere naar leeftijd in een
rij, zij vormen een ‘langa lo’. In de tweede regel wordt tegen de stamgeest gezegd
dat hij een sterke rug heeft, een metafoor om aan te geven dat hij de generatieketen
draagt. Hij is de beschermer van de nakomelingen. De laatste twee regels herinneren
deze oudste vooroudergeest eraan dat als hij aanspraak wil maken op een
offermaaltijd van de nakomelingen, hij ook de plicht heeft zijn nakomelingen te
beschermen.
De structuur van het versje blijkt opvallend evenwichtig: in de herhaling van de
eerste twee regels, binnen de eerste regel die is opgebouwd uit twee componenten
verbonden door ‘tje’, in de ritmisch twee gelijke accenten van alle regels, in het
binnenrijm van zowel de voorlaatste als de laatste regel. Zo blijkt een op het eerste
oog simpel versje een schijn-eendimensionaliteit te zijn. De bedrieglijke eenvoud
van variaties op hetzelfde thema verbergt een historisch-religieus diepe inhoud in
een uitgebalanceerde structuur.
De variëteit aan religieuze liederen is enorm groot, omdat ze per dorp verschillend
zijn. De grootste drummer van de Para vertelde tegen Wooding: ‘Deze liederen zijn
exclusief voor deze winti en als men ze elders zou zingen voor een andere Aisa en
gronwinti [aardgoden],
559
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Blaaspijp 1983: 24.
Wooding 1972: 291.
Ontleend aan Wooding 1972: 284. Het eerste deel van de interpretatie volgt Wooding.
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komen ze niet op het dansritueel, want ze hebben meestal hun eigen liederen die
562
hen roepen.’
Daags nadat de vooroudergeesten gedanst hebben, is het de dag van de prei
voor de goden. Daartoe is er geld ingezameld, het dorp schoongemaakt en ritueel
gewassen, de geesten die het dorp bewaken zijn gevoed en ziektes als gevolg van
sociale disharmonie (fyofyo) zijn ritueel weggewassen. Op de dag van de prei neemt
iedereen een kruidenbad. Het dansritueel wordt geopend met een lied voor Aisa,
godin van de aarde. Grond- en bosgoden worden aangeroepen, later ook de
boomgeest Loko, echtgenoot van Aisa, en de Watramama (watergodin). Voor elke
god zijn er verschillende liederen. Hierna zijn de Tapu Kromanti aan de beurt,
gevreesde luchtgoden als Tata Yaw, Opete en Awese die alle oorlogsgoden zijn en
563
spreken in het geheime Kromanti. Gezelliger zijn de Indji-winti, de indiaanse goden,
die iedereen vermaken met grappen, obscene moppen en bedelarijen. Voor de
liederen voor deze Indji gebruikt men een mengelmoes van Sranan, Afrikaanse en
inheemse woorden, maar veel ervan - mogelijk in enkele gevallen onomatopeeën
- zijn ook voor de creolen duister. Zo zijn regel 2 en 4 van dit lied voor de Indji-winti
vermoedelijk klanknabootsingen van belletjes:
Na ondro liba mi komoto,
Djeren, djeren.
Den no man anga mi moro,
Djeren, djeren.
Ik kom van de bodem van de rivier,
Djeren, djeren.
Men kan mij niet meer aan,
564
Djeren, djeren.

Apuku en Akantasi zijn winti die etherische en magische ziekten genezen en worden
obia genoemd (ook de geneesmiddelen zelf worden zo genoemd). Hun dans kent
een stokkend ritme, omdat de drummers stoppen om de dansers te beschermen
tegen de wild dansende obia die zich meester van hen heeft gemaakt. Hillary de
Bruin noteerde het volgende Apuku-lied, dat werd gezongen door duman (genezeres)
Elly Purperhart in 1999:
Gi m' a patu di y' e bor' en
Gi m' a pat' o di y' e bor' en
Gi m' a pat' Apuku di y' e bor naobya
Ef' yu wan'a patu, dan y'mu kon anga m'o
Ef' yu wan'a patu, dan y'mu kon anga m'o
Na ini busi o mi koni de
Ef' yu wan'a patu, dan y'mu kon anga m'o
Geef mij de pot waarin jij het kookt
Geef mij de pot waarin jij de obya kookt
Geef mij de pot Apuku, waarin jij de obya bereidt
Als je de pot wil moet je met mij mee
Als je de pot wil moet je met mij mee
562
563

564

Wooding 1972: 269.
Wooding 1972: 323 zegt dat ze 's ochtends in de schemering verschijnen zodat ze dan andere
goden vermijden, Stephen 1987: 61 zegt daarentegen dat ze 's middags verschijnen wanneer
de zon het hoogst staat, waarmee de structurering van een prei bij hem dus anders uitvalt.
Opgenomen en vertaald door C.J. Wooding 1972: 338-339.
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Mijn kennis is in het bos
565
Als je de pot wil moet je met mij mee

565

De Bruin 1999: 146; de muzieknotatie op p. 149; toelichting op p. 150. Het eerste couplet ook
bij Wooding 1972: 346. De toelichting is ontleend aan zowel De Bruin als Wooding.
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Tussen de eerste en de tweede strofe vindt een vraaggesprekje plaats. In de eerste
strofe wordt de Apuku geprezen om zijn kennis van de obia en gevraagd om die
kennis over te dragen. Bij het samenstellen van de geneesmiddelen, worden soms
amuletten meegekookt in het kruidenwater, bijvoorbeeld een sieraad. In de tweede
strofe antwoordt Apuku, dat de vrager mee het bos in moet om daar de obia te
zoeken.
De wintiprei wordt besloten met muziek, dans en korte liederen voor de Djebri
Kromanti, lagere bosgoden die in de Para ‘sport obida’ worden genoemd, omdat ze
altijd demonstreren tot welke geweldige daden zij in staat zijn. Het zijn oorlogsgoden
die om ijzeren houwelen vragen wanneer zij bezit van iemand hebben genomen,
zij slaan zichzelf ermee zonder dat de dansers daarbij worden verwond.
Bronnen. Banya-teksten bij Voorhoeve & Lichtveld 1975: 22-39. Voorts verschillende
bij De Drie 1984: 41 e.v. Een banya-tekst met Nederlandse vertaling in de Spiegel
54-55. Tien sokopsalmen bij Blaaspijp 1983a: 24, twee bij Stephen 1992: 38, één
sokopsalm bij Voorhoeve & Lichtveld 1975: 58 (nr. 12). Enkele yorka-liederen bij
Stephen 1992: 38-40. De verschillende teksten die bij wintiprei worden gezongen
zijn inmiddels vastgelegd door Herskovits & Herskovits 1936/69: 629-685 (met
muzieknotatie), Wooding 1972: 280-363 (met uitvoerige toelichtingen), Voorhoeve
& Lichtveld 1975: 56-75 (beknopt toegelicht), Stephen 1987: 109-116 en Stephen
1992: 40-42. Uitsluitend in het Sranan in Blaaspijp 1983a, 1983b en 1988. Sranang
koeltoeroe singi foe banja soesa, lakoe kanga (1983) van Louis Blaaspijp geeft een
mooie demonstratie van het harmonieus samengaan van winti en christendom:
christelijke en wintiliederen staan naast elkaar, en zelfs wordt de prei bejubeld op
een christelijke melodie. Stephen 1992: 78-111 neemt christelijke liederen in het
Sranan en Nederlands op, evenals Stellema 1998. Een selectie van 157 liederen
bij overlijden, begrafenis en rouwverwerking van afro-Surinamers geeft Nanga
palm... (1999). Liederen uit de praktijk van de duman geeft De Bruin 1999, waar
ook een voorbeeld wordt gegeven van een melodie uit een zangbundel van Johannes
de Heer, waarvan een vertaling in het Sranan is gemaakt.

3.3 Profane spelen
3.3.1 Banya en Du
In ieder geval tweemaal per jaar, met nieuwjaar en rond de 1e juli (al vóór de
Emancipatie op de grotere plantages een van de twee halfjaarlijkse feestdagen),
kregen de slaven de gelegenheid om feest te vieren; soms mochten zij bovendien
nog enkele malen per jaar ‘spelen’, als de oogst was binnengehaald of als er een
566
nieuwe administrateur of directeur op de plantage verscheen. Zo althans zag de
‘optimale’ situatie eruit; in de barre werkelijkheid sloegen de slavenmeesters wel
eens een feest over en zelfs is het op bepaalde plantages voorgekomen dat er
enkele jaren niet ‘gespeeld’ werd. De slaven ontvingen bij hun feesten geschenken
als lappen stof, pijpen, tabak en messen, en kregen - als het werk dat toestond vrijaf om hun feesten te organiseren. Die duurden in de regel drie dagen: twee
566

Stedman 1799-1800, III: 278 meldt dat elke zaterdagavond ‘eene vrolykheid’ van zang en
dans plaatsvond en eens in de drie maanden ‘eene groote dans-party’. Comvalius 1938:
291-292 bespreekt een oogstlied van voormalige slaven waarin gouverneur De Friderici wordt
geëerd.
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plantages stroomden toe als deelnemers of toeschouwers. De leiding lag normaal
gesproken in handen van de Sisi, de negerin die het huishouden van de
plantagedirecteur bestierde (en ook hierom een bijzondere positie bekleedde, dat
zij niet zelden in concubinaat met hem leefde). De plantagedirecteur maakte vaak
als eregast een deel van het festijn mee. Deze danspartijen vonden dus niet zoals
de religieuze rituelen, in het bos plaats, maar op de plantage zelf. Lammens beschrijft
een dansopvoering die hij zag tijdens een uitstapje naar de plantage Bergendaal in
1816, waarbij de slaven zelfs de vrijheid kregen in de galerij van het woonhuis te
568
dansen.
J.D. Herlein beschreef de danscultuur van de slaven in 1718:
De Slaven in de Stad Paramaribo gaan Zondags aan de Waterkant, of
lopen na de Savana Baaljaren, zijnde een zeker zoort van Danssen, alzo
by haar genoemt; maar dit is verboden, om dat ze te veel verstand met
malkander hielden, en al zingende haar zaken, die d'eene d'ander toe
wilde te weten, ontdekten, zomtijds daar onder ook wel fluitende met de
569
mond.
De koloniale overheid hield het baljaren (van het Portugees: bailar, of Spaans:
baillar) nauwlettend in de gaten. Op 6 mei 1698 werd het ‘alle roode en swarte
slaaven en slaaffinnen’ aangezegd dat zij ‘des sondags of andere heylige dagen
niet vermogen te trommelen ofte danssen dan met voorgaande permissie van den
570
Heer Gouverneur.’ Hartsinck vermeldt dat de slaven ten tijde van gouverneur
Temminck (dus 1722-1727) in Paramaribo nu en dan toestemming kregen om op
het plein voor het Gouvernement te dansen ‘om hen des te beter in 't oog en in toom
571
te houden’. Maar allengs werd hun bewegingsvrijheid ingedamd: in 1733 werd
het de ingezetenen van Paramaribo verboden ‘vreemde slaeven’ op hun grond te
laten dansen, in 1750 werd ook het ‘baljaren’ na een begrafenis verboden en op 17
december 1759 decreteerde gouverneur Crommelin dat het helemaal afgelopen
572
moest zijn met het baljaren binnen de stadsgrenzen van Paramaribo. Gouverneur
Jan Nepveu echter begreep dat dat tot een onhoudbare situatie zou leiden en kwam
op 15 augustus 1777 met de regeling dat een ‘vrolijkheid off spel’ met toestemming
van de planter en de raad-fiscaal gegeven mocht worden, daar een verbod
zeer groote verbittering doorgaants in het gemoet van deselve veroorsaakt
door dien men hen in hun slavernij en na den arbeid nimmer eenige
ontspanning [gunt] (daar alle menschen van nature daartoe geneegen
zijn) en dat het een overmaet van Tirany schijnt die gantschelijk te willen
weeren te meer wijl het omstrent [sic] de doode ook een religieuze
ceremonie is die zij vast meenen niet te mogen versuymen zonder haar
eindelijk alle
567

568
569
570
571
572

Aldus Van Renselaar 1963: 12. Toeschouwers overigens niet in al te strikte zin als ‘Publiek’
op te vatten. ‘Er was geen scheiding tussen kunstenaar en publiek, allen waren deelnemers
aan dezelfde ceremonie’, schrijft Van Stipriaan 1993b: 159.
Lammens 1982: 179. Bergendaal is Berg-en-Dal aan de Surinamerivier.
Herlein 1718: 95-96.
Schiltkamp & De Smidt 1973: 221.
Hartsinck 1770, II: 990.
Verg. de decreten in Schiltkamp & De Smidt 1973: 409, 593, 664, 926. Buddingh' 1995/1999:
103 meldt dat Crommelin op 23 december 1763 de toestemming om te baljaren ‘geheel’
introk, maar dit is niet juist.
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573

ongemak van hun afgestorvenen nabestaande op de hals te haalen.
574

Focke spreekt van de banya als de ‘algemeene dans’ van de creolen. Ging men
de hele nacht door met dansen, dan werd er van een banyaprei gesproken. Aleks
de Drie, belangrijk twintigste-eeuws leider van banyaprei, zegt dat banya een woord
is dat uit Afrika komt en dat het een spel is van ‘afstammelinge fu Etopia’, waarmee
575
hij bedoelt: van Afrikaanse origine. Al naar gelang de functie kunnen die prei
worden onderscheiden in prodo-banya (waarbij vooral personen of toestanden zoals
576
de wrede slavernij worden gehekeld) , de lanti-banya (gespeeld voor een bepaalde
plaats), de borgu-banya (die de overtocht van Afrikaanse slaven verbeeldde), de
yorka-banya (uitgevoerd om de voorouders te eren), bakafutu-banya (de al eerder
577
vermelde laku, die in feite een vorm van wintiprei was, en weinig voorkwam ). En
dan was er nog de partij-banya: uit de banya-opvoeringen in de stad groeide een
georganiseerde en gedramatiseerde wijze van opvoeren, de Du. Met de term Du
wordt het dansfeest zelf - eigenlijk dus de banyaprei - aangeduid, maar meestal ook
het gezelschap dat die prei opvoerde; partij is een term die later in zwang kwam.
Er zijn aanwijzingen dat de naam Du niet alleen met banya werd geassocieerd,
578
maar voor elke culturele groep werd gehanteerd. De benaming Du wordt voor het
eerst gevonden in het Essai historique sur la colonie de Surinam (1788):
Zelfs heerscht [in Paramaribo] werkelyk eene buitenspoorige weelde en
overdaad onder de slaaven; hebbende zy onder elkanderen eene soort
van order ontworpen, waar aan zy den naam geeven van Dou; by
voorbeeld, Dou d'or, Bigie dou, Dou de diamant; 't geen zo veel wil zeggen
579
als gemaakt van goud, van edelgesteenten enz.
Zowel slaven als vrije gekleurden maakten deel uit van deze Du-gezelschappen,
die geleid werden door Sisi. De Du als georganiseerd verband verplaatste zich later
weer van de stad naar de plantages, vooral langs de Beneden-Commewijne en de
580
Beneden-Surinamerivier.
De gedramatiseerde banya zoals de Du die opvoerden is een muzikale komedie
gebaseerd op een eenvoudig verhaal met vaste karakters. De belangrijkste acteurs
zijn Aflaw en Datra. Aflaw (letterlijk: ze valt flauw) is het personage dat zo
gechoqueerd wordt door de allusies die in de liederen gemaakt worden, dat ze
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574
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576

577

578

579
580

Nepveu 1765/66: 227, gecit bij. Buddingh' 1995/1999: 103-104. Het woord tussen
vierkante haken is door mij toegevoegd - een verschrijving van Nepveu of Buddingh'?
Over de versie van Nepveus manuscript: Boumann 1995: 73-75. Het decreet bij
Schiltkamp & De Smidt 1973: 928.
Focke 1857: 95. Van de marrons kennen alleen de matawai de banya.
De Drie 1984: 33. Hij geeft een zeer uitvoerige beschrijving van een banyaprei (pp. 33-67).
O'Bryan 1990: 33. Stephen 1992: 34 daarentegen zegt dat prodo-banya juist voor de
vooroudergeesten wordt opgevoerd. Hij noemt ook nowtu-banya, bedoeld om familiale
problemen op te lossen.
Voorhoeve & Lichtveld 1975: 17. O'Bryan 1990: 33 stelt bakafutu-banya en yorka-banya aan
elkaar gelijk, ten onrechte zoals het duidelijke onderscheid van Aleks de Drie 1984: 35
aangeeft.
Voorhoeve & Lichtveld 1975: 16. Als Aleks de Drie het woord Du gebruikt, legt hij daarentegen
het accent op het religieuze karakter, terwijl hij spreekt van ‘partij’ als het gaat om de muzieken dansgezelschappen (De Drie 1984: 129).
Nassy 1791/1974, II: 30-31. In de Franstalige editie: Nassy 1788/1968, II: 38.
Van Renselaar 1963a: 12. De navolgende beschrijving is ontleend aan Voorhoeve & Lichtveld
1975: 17. Henk Tjon beschrijft een banyaprei in Van de Klashorst 1990.
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vooral zangers: Afrankeri verdedigt de moreel hoogstaande waarden, maar is ook
581
ijdel en pronkzuchtig ; Asringi wordt heen en weer geslingerd tussen goed en
kwaad en looft de muziekband; Abenitanta en Momoi geven kritisch commentaar
op de handelingen; Temeku verklaart de verborgen toespelingen in de liederen.
Allen spelen op blote voeten: als slaven is het hun immers niet toegestaan schoenen
te dragen.
In het welvarende Suriname van het laatste kwart van de 18de eeuw, werd de
Du opgevoerd in prachtig uitgedoste ‘tenten’ (afdaken). Henri Rikken geeft er in zijn
roman Ma Kankantrie (1907) een uitgebreide beschrijving van:
Even voor bij het Militair Hospitaal lag een grote tuin, die dikwijls voor dit
doel gebruikt werd. Hier werden enige palen in de grond geslagen, het
dak met zeildoek bedekt en aldus het aanzijn geschonken aan een tent
van 20 voet breedte bij 40 voet lengte. In de breedte, naar de straat
gekeerd, was zij eveneens met zeildoek afgeschoten, terwijl vlaggen aan
enige staken, op de vier hoeken geplaatst, lustig in de lucht wapperden.
Bezijden van de tent kwam men in een voorportaaltje van de binnenruimte,
door een kleurig doek, bij wijze van portière, afgescheiden.
Binnengetreden zag men rechts in de lengte der tent, die geheel met
palmtakken afgezet was, enige sofa's benevens enige stoelen en lage
bankjes, waarvoor een stuk tapijt op de grond gespreid lag. Links waren
enige planken op de blote grond gelegd. Het middengedeelte was netjes
aangestampt. Hier stond een klein 2 voet hoog mahoniehouten tafeltje
met fraai bewerkte poten en keurig gepolijst.
Dit tafeltje, dat kwa-kwa-bangi heette, doch niet als speeltuig diende, was
als het symbool van het Doegezelschap en werd als zodanig in hoge ere
gehouden. Het bezat ter rechterzijde een lade die uitgetrokken en met
een stukje fijn damast bedekt was. Hierop werden de giften van de
danseressen en der overige deelnemers gelegd.
Op de hoeken stonden gueridons met zilveren voetstukken, fraaie
bouquetten waartussen allerlei beeldjes van ruiters, schutters en leeuwen.
Guirlandes en kransen van groen en bloemen slingerden zich met
vlaggendoek langs de zijde der tent. De gebinten waren met anjisa's
(hoofddoeken), tapoe-skien-panjie's (lange brede doeken over de schouder
gedragen) en groen bekleed. Vier grote spiegels met brede vergulden
lijsten hingen in de 4 hoeken, terwijl nog twee andere tegenover elkaar
in de lengte der tent geplaatst waren. Acht patent-olielampen met
kaarsen-kronen hingen op bepaalde afstand. Tussen de spiegels en een
zestal schilderijen vonden zestien candelabers met fijn geslepen glazen
reflectoren nog een plaats. Aan het benedeneinde der tent was een groot
582
buffet opgeslagen.
Inwoners van de stad hielden er vaak een legioen huisslaven en huisslavinnen op
na, zoveel zelfs dat verschillende gouverneurs zich over hun overbodigheid en
583
losbandigheid beklaagd hebben. De slaven zochten vertier in de
Du-gezelschappen, die, via de Sisi gelieerd aan bepaalde vooraanstaande personen
581
582
583

Althans volgens Doelwijt e.a. 1998: 8.
Gecit. naar de herdruk in Opbouw, 10 (1954), nr. 1, januari, pp. 40-41.
J.F. Ludwig schrijft over deze overdaad in zijn Nachrichten von Suriname (1789), aangehaald
bij Benjamins 1924/25: 588-589; zie ook Nassy 1788, II: 38. Lammens 1982: 93-94 beschrijft
de Du, evenals Teenstra 1842: 122-123, die ook een tekst in vertaling geeft.
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zelfs georganiseerde politieke kringen van blanken in. Kostbaar aangekleed
moesten de elegantste negerinnen de pracht en praal van hun eigenaren uitdragen.
Terwijl de Du bij uitstek deel uitmaakte van de orale cultuur van de creolen, is het
veelzeggend genoeg voor hun doorgevoerde organisatiegraad dat in 1817 een
bericht in de Surinaamsche Courant kon verschijnen als het volgende:
De Leden van den onvergelyklyken en uitmuntenden Barnsteen Doe door
Dankbaarheid bewoogen, vinden zig verpligt, aan hunne Agtingswaardige
Begunstigers en Begunstigsters opentlyke Hulde te bewyzen, voor
derzelver persoonlyk Byzyn, waar door zy den Luister van hun laast Feest
zoo gullhartig hebben doen vermeerderen.
Uit aller Naam
585
Modestus. Secretaris
De koloniale bovenlaag stond ambivalent tegenover het verschijnsel. Rechters en
gouverneurs zijn beschermheer geweest van de Du, maar toch werd hun activiteit
niet zonder wantrouwen gevolgd. Niet alleen omdat het gouvernement wantrouwig
stond tegenover samenscholingen van slaven en samenwerking van slaven en
vrijen, maar ook omdat zij geregeld tot ‘dieveryen’ en ongeregeldheden aanleiding
schijnen te hebben gegeven. A.F. Lammens verklaarde de dieverij uit het feit dat
slaven als leden tot zware bijdragen verplicht waren, die zij bijna niet konden
586
opbrengen. En rumoer was er: de Foto-doe meende dat alle luister van de kolonie
op het conto van de stad Paramaribo moest worden geschreven. Zij werd de
antagoniste van de Pranasi-doe die betoogde dat de bloei van de kolonie te danken
587
was aan de plantages. Steeds sterker kregen de opvoeringen een karakter van
competitie zoals de Rederijkerskamers in Nederland die gekend hebben; de leden
kregen uit Holland zinnebeeldige ornamenten die zij moesten dragen, al was dat
verboden. Op verzoek van hun Europese beschermheer hekelden de gezelschappen
zijn politieke tegenstanders in hun liederen. Maar antagonismen groeiden uit tot
bittere rivaliteit en dat resulteerde erin dat de Du herhaaldelijk verboden werden,
eerst bij gouvernementele publicatie van 8 december 1794, nogmaals op 19
november 1828 en opnieuw op 21 mei 1833. Vrije lieden die ze toch bijwoonden,
konden gestraft worden met een boete van 200 gulden. Slaven ontvingen honderd
588
zweepslagen en een boete die hun eigenaar moest opbrengen.
Met schriftelijke toestemming van de koloniale overheid werden de Du toch
toegelaten, maar dan onder de naam van baljaar- of zangpartijen (een verwarrende
benaming, want die werd ook gebruikt voor de feesten die slaveneigenaren voor
589
hun slaven organiseerden). De dualistische houding van de koloniale overheid
tegenover de Du, bleek duidelijk in 1835 toen Prins Hendrik als adelborst Suriname
bezocht en er voor hem een Du werd georganiseerd, een Gouden Du, Na Gowtu
Du. De dansers zongen de gouverneur toe: ‘Yoe sorrie hin da boen,’ Yoe moessie
sorrie hin da ogrie toe!’ [Je laat hem het mooie zien, laat hem ook de lelijke kant
584
585
586
587
588
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Comvalius 1935/36: 213-220 beschreef de Du.
SC 6/21-1-1817.
Lammens 1982: 94.
Focke 1857: 100.
Schiltkamp & De Smidt 1973: 1181. GAB 17/19-11-1828. GAB 10/21-5-1833. Een voorbeeld
van een planter die tegen een hem opgelegde boete protesteerde geeft Beeldsnijder 1994:
132.
Aldus G.G. 1839: 470. Hij pleit ervoor, gezien de onvoegzaamheid van de schimpteksten van
de ‘Does’, dat bij elke aanvraag bij de politie om schriftelijk verlof tot het geven van een partij,
een opgave van deelnemers te eisen.
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zien]; de gouverneur liet Prins Hendrik natuurlijk niets van die kant zien.
Tegen het midden van de 19de eeuw was het normaal gesproken altijd op een
zaterdag in de maand januari dat de Du met hun opvoeringen naar buiten traden.
De nieuwe dansen die zij dan presenteerden waren vaak toepasselijk op de naam
of het motto van het gezelschap. Focke geeft als namen: Foto-doe (Stad-du),
Pranasi-doe (Plantage-du), Sipi-doe (Scheepsdu) en Goutoe-doe (Goud-du) en
noemt als zinspreuken: ‘Hatti tja' hebi’ (Het hart kan een zware last dragen), ‘Pori-nem
no de poeloe geluk’ (Een belasterde naam staat geluk niet in de weg), ‘Ondervinding
foe lobi no habi kabà’ (In de liefde is de ondervinding oneindig) en ‘Lobi konkroe’
591
(De liefde zit vol streken). Lammens noemt de Biggy Doe, de Gouddoe, Vertrouwd
592
op God, de Barnsteen Doe, Kaneeldoe en Monnij principale. Henri Rikken vermeldt
in zijn historische roman Ma Kankantrie (1907) de namen Boen nem de gi grani
(Een goede naam is eervol), Boen nem na wan sani (Een goede naam is een goede
zaak), Misgeene (Afgunst), Falsi lobi (Valse liefde), Vertrouwminsi, soema no de
593
moro (Vertrouwde mensen bestaan er niet meer).
De Du bleven ook later voor opschudding zorgen. In 1895 plaatste de Nieuwe
Surinaamsche Courant een ingezonden bericht waarin protest werd aangetekend
tegen een gewelddadige overval door politiebeambten in uniform op een huis waar
mensen zaten te kaarten:
[wij spraken] over een ‘Doe’, een danspartij waaraan verbonden is een
‘Kwakwabangi’, en wel wat ieder naar den rang, wat hij in die
dansvereeniging bekleedt, aan contributie betalen moet. Dit doen wij elk
jaar en wanneer wij gaan dansen, doen wij dit onder het oog der politie,
594
want behoorlijk betalen wij p.m. ƒ12,- voor de politie.
Het beklag bij de Procureur tegen de overval haalde overigens niets uit, want de
commissaris van politie werkte het onderzoek tegen.
Een van de laatst bekende opvoeringen vond plaats in 1913 ter gelegenheid van
de vijftigste verjaardag van de afschaffing van de slavernij. Zangers en dansers die
bekend waren met het spel, werden zeldzaam. Dit betekent niet dat de Du helemaal
verdween. ‘Coroniaan’, de correspondent van De Banier van Waarheid en Recht
in Coronie, maakte in 1930 gewag van ‘“banja” en “doe” partijen’ bij gelegenheid
595
van 1 juli.
Maar met de groei van het historisch besef, herleefde ook de gedachte de Du
nieuw leven in te blazen. Trudi Guda merkt op dat ze in januari 1977 een bijzondere
Du-opvoering bijwoonde, een zogenaamde fesa [lett.: feest], dat wil zeggen een
596
prei waarbij een dier werd geslacht, waarvan het bloed werd gedronken. Op
initiatief van Christine Henar werd het spel nieuw leven ingeblazen in 1998, zij het
in een meer modern-theatrale vorm. Na Gowtu Du werd opgevoerd op basis van
wat François Henri Rikken in zijn roman Ma Kankantrie (1907)
590
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Van Hoëvell 1855: 79-81.
Focke 1857: 99-100.
Lammens 1982: 94.
In de herdruk in Opbouw, 10 (1954), nr. 1, januari, p. 33.
NSC 334/15-9-1895.
‘Brieven uit Coronie’, in BWR 107/8-7-1930. Hij maakte ook melding van een partij ‘roundass’
(rondas, een balspel begeleid met muziek). Trudi Guda stelt dit gebeuren aan de orde in een
te verschijnen studie over drie eeuwen banya.
De Drie 1984: 48/129. Gezien de beschrijving gaat 't hier duidelijk om een banya, niet om
een laku.
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over de Du verteld had. De opvoering werd aangeduid als ‘volksopera’, al was
gezien de plot ‘volksoperette’ exacter geweest. Het verhaal draait om de rivaliteit
tussen Sisi Van Balen van de Du ‘Pranasi Prenspari’ (De plantage bovenal) en Sisi
Bouman van ‘Fotolibi gi ondrofeni’ (Stadsleven maakt wijs). Voor de opvoering werd
gebruik gemaakt van wat er nog bekend was aan traditionele teksten, dansen en
muziek, zij het aangevuld met nieuwe teksten van Thea Doelwijt, nieuwe choreografie
van Marlène Lie A Ling en nieuwe muziekcomposities van Ruben Müringen. En: zij
werd gespeeld in theaters.

3.3.2 Lobisingi
In de lobisingi (lett.: liefdesliederen, maar beter te vertalen met: gezangen over de
598
vroegere geliefde ) bleven bepaalde kenmerken van de Du bewaard, maar ze
weken op twee belangrijke punten af: de participanten waren enkel vrouwen, en
wanneer ze niet a capella werden gezongen, waren de begeleidende instrumenten
599
Europees. Voor dit genre geldt hetzelfde als voor de banya: er wordt een liedvorm
mee aangeduid, evengoed als een vorm van openluchtspel of straattheater. Voor
600
de liedvorm heeft Albert Helman ‘madrigaal’ als equivalent gebruikt. Lobisingi
dateren van na de afschaffing van de slavernij (1863). Vrouwen uit de hogere klasse
huurden vrouwen uit de volksklasse in om hun rivalen publiekelijk te kijk te zetten.
Meestal op zondagmiddag kwamen vrouwen bijeen op bepaalde favoriete plaatsen,
zoals de Saramaccastraat. Zij trokken op naar het huis van degene die bestookt
moest worden, en voerden daar een spel van liederen en theater op dat uren kon
duren.
Volgens de beschrijving die Comvalius heeft gegeven van lobisingi in de jaren
'30 van de 20ste eeuw, bestond dit spel uit drie elementen. Het opende met een
langasingi (lang lied), een episch-lyrisch lied bestaande uit coupletten van drie
regels. Dan volgde een - aan de Du ontleende - theatrale scène waarin Aflaw de
hoofdrol speelde. Aflaw staat symbool voor de moreel hoogstaande vrouw. Ze kan
niet tegen roddel en achterklap en raakt dan ook overstuur door wat ze in de
langasingi heeft gehoord. Ze valt flauw en moet door Datra (de dokter die bril en
hoge hoed als vaste attributen meekrijgt) bijgebracht worden. Soms wordt Datra
bijgestaan door assistentes of verpleegsters. Een derde vast element van de lobisingi
vormen de kot'singi (letterlijk: snijlied), een kort lied waarmee dezelfde zangeres
die de langasingi zong en dus zorgde voor het flauwvallen van Aflaw, de dokter
oproept. Terwijl de melodie telkens gelijk blijft, verandert de tekst voortdurend.
Lobisingi zijn liefdesodes die gewijd zijn aan de god Kibodo/Cupido. Melville en
Frances Herskovits wezen op de West-Afrikaanse herkomst van de lobisingi en
karakteriseerden deze
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Het betreffende fragment werd opgenomen door Doelwijt 1974: 9-22. Bespreking van Na
Gowtu Du door Els Moor in DWTL 534/6-6-1998. Radio-opnames van 29 en 31-8-1998 waarin
Doelwijt over het stuk vertelt, bevinden zich in het NAA, sign. HAD10331, resp. HAD10330
Hierin val ik Koenders bij die in Foetoe-boi Comvalius' vertaling van het woord met
‘liefdeszangen’ bestreed (zie F, jrg. 4, nr. 12, april 1950, p. 2).
Ik ontleen deze gegevens aan Gilbert 1940: 9-10, Wekker 1994: 160-163 en Comvalius
1939/40. Over de lobisingi voorts Comvalius 1935, Herskovits & Herskovits 1936/1969: 23-32
(ook met muzieknotatie: 695-697) en Voorhoeve & Lichtveld 1975: 18-20, 38-49 (nrs. 35-52).
Helmans gedicht ‘Lobisingi/Madrigaal’ verscheen in Donicie 1954: 140, Helman 1994: 44-45
en Spiegel 116-117.
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liederen als een gevestigde vorm van sociale kritiek door middel van het belachelijk
601
maken van vrouwen met laakbaar gedrag. Gloria Wekker legt sterker het accent
op de lobisingi als een uitingsvorm van liefde, jaloezie en rivaliteit tussen mati,
vrouwen die een liefdesrelatie onderhielden. Dat lijkt het geval geweest te zijn bij
een huwelijksfeest waarvan de Nieuwe Surinaamsche Courant in 1894 gewag
maakte. Het merkwaardige van deze trouwpartij was, aldus de krant, dat er alleen
maar acht vrouwen aan deelnamen ‘allen netjes gekleed in wit en “lobiesingie”
(liefdesliedjes) zingende. Dat hierin iets achter zitten moet in strijd met de goede
602
zeden, zullen wij nauwelijks behoeven te zeggen.’
Lobisingi bevatten geregeld onverhulde scheldkanonnades, maar ook daarin
maken zij vaak gebruik van een sterk beeldende metaforiek. Hoe bedekt hun
toespelingen ook waren, de omstanders van het spektakel zullen de boodschap
zeker niet misverstaan hebben. In lobisingi duiken frequent odo (spreekwoorden)
op, soms ontstaan in de liedcompositie, soms al vroeger bestaand en voor de
gelegenheid in de teksten opgenomen. Dat de teksten veelal gebruik maken van
de herhaling van bepaalde versregels baart bij een liedvorm niet echt opzien. Maar
de virtuositeit waarmee in sommige teksten met woorden wordt gejongleerd, laat
zien dat liefdesijver en -naijver de tong scherpt en de verbeelding kracht bij zet.
Luister met welke beeldspraak deze vrouw de mannen op hun nummer zet:
Mi e go pakti wan gron, ala misi,
fu mi kan prani mi aleisi na ini,
fu mi fowru kan feni bun nyanyan.
Bakaman,
yere san tagotyakon-man de haksi mi:
te mi gi den fowru na nyanyan,
dan san mi e libi den fu soso?
Dan yu mu yere san mi e go piki den,
taki: opo go wroko, un lesiman,
dan un sa wei bigi koto leki mi.
Dan nun fowru tu sa feni bun nyanyan.
Ik ga binnenkort een stuk grond in erfpacht, dames, luisteren jullie!,
en zal daarop mijn rijst planten,
zodat mijn kippen goed voer kunnen krijgen.
Vriendinnen,
moeten jullie horen wat brengers-en-halers [profiteurs] tegen me zeggen:
je geeft die kippen dat goede voer
en laat ze voor niemendal rondlopen, wat heeft dat voor zin?
Luister wat ik dan zal antwoorden:
ga werken, jullie luilakken,
dan kunnen jullie het ook breed laten hangen zoals ik.
603
Dan zullen ook jullie kippen goed voer te eten kunnen krijgen.
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Herskovits & Herskovits 1936/1969: 23-24. Zij wijzen er ook op dat lobisingi gezongen kunnen
worden door een man en een vrouw die samenleven, waarbij niet de naijver maar het erotische
voorop staat.
NSC 230/13-9-1894.
Ontleend aan Voorhoeve & Lichtveld 1975: 40. De Nederlandse vertaling is van Michel
Berchem.
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Werden lobisingi aanvankelijk vaak in opdracht van beter gesitueerden opgevoerd
(die zich niet op het slagveld vertoonden, maar uiteraard minutieus op de hoogte
werden gehouden), later vochten de vrouwen uit de volksklasse hun onderlinge
vetes langs dezelfde weg uit - en het bleef in sommige gevallen niet bij een verbaal
steekspel. Wanneer lobisingi in een heteroseksuele context voor het eerst zijn
voorgekomen, valt niet meer te achterhalen (naar het
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schijnt heeft volksdichteres Christina Loloba sterk aan die variant bijgedragen - en
604
daarmee ook een verbod van het genre uitgelokt ). Dat hun ontstaan in die context
direct gerelateerd is aan het creoolse familieverband, lijkt duidelijk. Herhaaldelijk is
al beschreven hoe creoolse mannen voor lange perioden wegtrokken naar de
binnenlanden om er in de houtkap of de balatawinning de kost te verdienen. Bij
afwezigheid van de man nam de vrouw de functie van gezinshoofd over en deze
matrifocale gezinsstructuur leidde weer tot allerlei verhoudingen - waaronder ook
605
lesbische - die buiten het nucleaire model van man, vrouw en kinderen vielen. De
goldrush aan het begin van de 20ste eeuw met een toegenomen schaarste aan
mannen en grotere rivaliteit tussen minnaressen, heeft hoogstwaarschijnlijk vers
en kurkdroog kruit voor het genre aangevoerd.
Volgens Gloria Wekker worden lobisingi nog altijd opgevoerd, maar in compactere
vorm (enkel de kot'singi) en minder frequent dan vroeger. Daaraan kan worden
toegevoegd dat ze ook tot het repertoire behoren van culturele verenigingen die
zich toeleggen op het levend houden van de creoolse erfenis, zoals de Paramaribose
vereniging Naks. Overigens komen ze ook voor in de Caraïbische literatuur van
elders, bijvoorbeeld in de vorm van de scheldtirades in Blacks fauns (1934) van de
van Trinidad afkomstige Alfred H. Mendes.

3.3.3 Laku
De laku is verwant aan het banya-spel en brengt ook karakters als Afrankeri, Aflaw
en Datra ten tonele, maar het aantal spelers is veel groter en de intrige complexer.
Laku moet al vóór 1863 ontstaan zijn, waarschijnlijk in het Commewijne-gebied, van
waar het spel zich heeft verbreid naar de Beneden-Suriname en de Para. Niettemin
606
zijn er duidelijk elementen van ná de afschaffing van de slavernij in aan te wijzen.
Het stuk begint met een opo dron (aanheffen der drums) met liederen gericht tot
Mama Aisa (de godin van de aarde), gevolgd door enkele profane liederen over het
plantageleven. In de liederen is er een wisselwerking tussen de leidster, de trokiman,
die de aanhef (troki) geeft en het koor. Een nog altijd bekend lied bezingt op
metaforische wijze het trotse karakter van de neger, een van de getuigenissen dat
wel het lichaam maar nooit de geest te ketenen was:
Mi na kakafowru, kron de a mi ede
Mi na kakafowru, mi kron de a mi ede
Kaba wansi nefi 'a mi neki, mi kron de a mi ede.
Ik ben een haan, een kroon staat op mijn hoofd
Ik ben een haan, een kroon staat op mijn hoofd
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Leefmans 1961/62b: 17. Heloïse Holband vertelt erover in Schouten 1994: 174-175.
De bekendste sociologische studie is die van Buschkens 1973 & 1974. Recentere studies
zijn die van Ellen Klinkers 1997 die het creoolse gezin beschrijft in de overgangstijd van
slavensamenleving naar creoolse gemeenschap, die van Tijno Venema 1992 die de creoolse
sociale verhoudingen in Amsterdam beschrijft, en die van Gloria Wekker (1994) die de seksuele
verhoudingen onder creoolse volksvrouwen analyseert.
Van Renselaar 1959 geeft er een uitvoerige beschrijving van (beknopter is Van Renselaar
1963a) met alle spelers, de opstelling, opbouw van het spel en liedteksten. Het navolgende
is daarvan een sterk verkorte weergave.
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Al zet men mij het mes op de keel, mijn kroon staat op mijn hoofd.

De vrouwen dansen bij deze liederen en enkele krijgen yorka-winti, wat wil zeggen
dat een vooroudergeest bezit van hen neemt. Na een pauze volgt een toneelstukje
dat draait om een meisje dat in verwachting is geraakt van een plantagedokter.
Allerlei toneeltjes spelen zich af en er valt voor het publiek heel wat te lachen om
de pikante opmerkingen. Verschillende figuren uit de plantagetijd bevolken de
608
speelplaats: de basya (de plantagevoorman met strooien hoed en zweep ), de
bemanning van een boot en chinese en Brits-Indische contractarbeiders. De figuur
van de kuli-konsro, de Engelse consul die de belangen van de Brits-Indische
arbeiders behartigt, maakt aan het stuk een plots einde door geld te geven en als
een suikeroom geld onder de menigte te strooien. Na weer een pauze volgt nog
een lang gedeelte met allerlei liederen, veelal over het plantageleven maar zonder
veel samenhang, tot het spel omstreeks vijf uur in de morgen eindigt.
Nog omstreeks 1880 werd door de creoolse arbeiders van suikerplantage De
Resolutie aan de Beneden-Commewijne een nieuwe vereniging opgericht onder de
naam Akademi Bigi Firma die onder leiding stond van Nicolaas Wouter, bijgenaamd
Yanga Krasi. Hij zorgde ervoor dat de laku zijn definitieve vorm kreeg, zijn vereniging
legde zich vooral toe op het spelen van dit genre. Toen in 1886 de plantage werd
opgeheven, trokken de arbeiders naar de stad waar de nakomelingen nog tot ver
in de 20ste eeuw de laku bleven spelen. Zo werd door een kleindochter van de
stichter van Akademi Bigi Firma in 1938 het gezelschap Pori Nem (Slechte reputatie)
opgericht dat tot rond 1975 het zang-dans-toneelspel opvoerde, en waarvan ook
609
Aleks de Drie leider was. Op 25 juni 1993 verzorgde een groep onder leiding van
mevrouw Holband te Kwatta nog een laku-opvoering.
Bronnen. Aleks de Drie geeft in zijn Sye, arki tori! (1984: 33-67) vele teksten die
bij de banyaprei worden gezongen. Henk Tjon geeft enkele teksten in Van de
Klashorst 1990. Lobisingi zijn te vinden in alle bovenvermelde studies over het
genre. In de Spiegel van de Surinaamse poëzie zijn er twee uit de laatste bron
overgenomen, met Nederlandse vertaling (pp. 58-59). Laku-teksten geven Van
Renselaar 1959 en Voorhoeve & Lichtveld 1975: 35-39. Daaruit drie in de Spiegel
56-57, met Nederlandse vertaling.

3.4 Andere creoolse liederen
De slaven kenden wrokomansingi (werkliederen) die tijdens het werk ontstonden
op het ritme van de werkzaamheden, het roeien, het planten, het oogsten, het roeren
in de suikerketels. E.J. Bartelink heeft een beschrijving gegeven van de gang van
zaken in het midden van de 19de eeuw:
Bij mijn aankomst was men juist bezig met het afwerken van den jongsten
koffieoogst. Daarbij ging het vroolijk toe, onder gezang en dans. In een
langen houten blok waren er gaten gemaakt. Dat was de mat. In elk gat
werd een zekere hoeveelheid koffiebessen
607
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Sranan tekst in Voorhoeve & Lichtveld 1975: 34. Vertaling van mij - MvK.
Over de basya: Hoogbergen 2001.
Voorhoeve & Lichtveld 1975: 17 doelen waarschijnlijk op deze groep als de enige die in 1975
nog bestond. De Drie 1984: 75 vertelt erover. Zie verder Voorhoeve 1997: 315, 344.
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gedaan, en tegenover elkaar twee mannen geplaatst met stokken met
verdikte einden, stampers genoemd, die om de beurt de bessen in het
gat stampten. Zoo waren vijftig man bezig te stampen. Een gaf de maat
aan van het gezang, onder welks begeleiding gestampt werd. Het was
zwaar werk, dat stampen, en de mannen werden geregeld vervangen
door versche krachten. Het gezang hield de opgewektheid bij het werk
610
in.
De meeste van deze liederen hadden de bekende call-and-response-zangstructuur:
de voorzanger zingt een couplet dat door de anderen herhaald wordt. Deze liederen
verborgen niet zelden scherpe kritiek op de slavenmeesters, evengoed als
611
commentaar van de slaven op elkaar. Ook na de slaventijd werden werkliederen
612
gecomponeerd, zoals het door de Herskovitsen genoteerde visserslied.
De kawina (ook kawna of kauna) is waarschijnlijk ontstaan aan het begin van de
19de eeuw op plantages in Commewijne en heeft zich na de afschaffing van de
slavernij naar Paramaribo verplaatst. Een andere theorie wil dat de kawina pas ná
de slavenemancipatie onder de creoolse balatableeders (rubbertappers) en
613
gouddelvers in het binnenland ontstond en groeide uit susa en laku-dansliederen.
614
Er bestaat de niet-religieuze prisir'-kawina (plezier-kawina) , maar er is ook een
vorm met teksten uit de orale traditie (banya-, laku- en tuka-liederen) die op het
kawina-ritme worden gezongen: de winti-kawina. Deze vorm moeten Melville en
Frances Herskovits in 1928 of 1929 gezien hebben; zij benoemden die als een
rituele kawina bij de verschijning van een manatee (zeekoe). Zij beschrijven de
kawina als een dans waarbij handen en voeten de maat aangeven, het lichaam
ritmisch beweegt met schuddende billen en de dansers de bewegingen van de
coïtus nabootsen. Kawina zou in hun tijd worden gedanst door mensen van ‘lagere
615
komaf’ en het zou om ‘slechte dansen’ gaan. Van de Walle meldt dat deze kawina
tot aan de Tweede Wereldoorlog op achteraf gelegen erfjes gespeeld werd, opdat
616
de muziek niet de oren van controlerende politieambtenaren zou bereiken. Dit
alles heeft overigens niet verhinderd dat kawina ook onder andere bevolkingsgroepen
in de loop van de 20ste eeuw populair werd en dat bijvoorbeeld arowakken en
karaïben hun eigen kawina ontwikkelden. De teksten bezingen vaak op bloemrijke
wijze man-vrouw-relaties, hier op te vatten als een metonymische term voor de
geslachtelijke vereniging, maar kunnen ook een maatschappelijke boodschap
617
bevatten. Metaforen worden niet enkel gehanteerd om hun ornamentele functie,
maar eerst en vooral om op indirecte wijze te zeggen wat er gezegd moet worden.
Zij maken zo deel uit van ‘the art of indirect reference’, de kunst van het op niet-direct
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Bartelink 1916: 28.
Van Panhuys 1912 & 1936/37. Comvalius 1948/49: 20-23. Van Stipriaan 1993b: 160-161.
Herskovits & Herskovits 1936/69: 697-698 (met muzieknotatie).
Gieben 1985: 70. J. Korsten zegt dat zekere visser Deugdzaam geboren in Commewijne in
1906 het genre zijn naam gaf, doordat hij zo goed drumde (F, jrg. 6, nr. 10, februari 1952, p.
2).
Maar Schoonheym 1980: 138-140 beschrijft een wintiprei in de Para waarvoor hij het synoniem
kawina-presiri gebruikt. In zijn lijst van rituelen (143-145) gebruikt hij telkens de term
kawina-prei.
Herskovits & Herskovits 1936/69: 10-12. De sociale stratificatie van deze muziek schijnt
overigens in een halve eeuw niet werkelijk gewijzigd te zijn, vgl. Sansone 1992b: 152.
Van de Walle 1956: 261.
O'Bryan 1990: 35-36. IJzermans 1987: 51-52. Van Stipriaan 1993b: 166-167. Informatief is
voorts: Hillary de Bruin, ‘NAKS Kawina Festival: terug van weggeweest’, in DWT 7-5-1997.
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Caraïbisch gebied.
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Dit laatste is ook het geval met de kaseko-liederen die perioden van grote populariteit
hebben gekend. Kaseko (van het Frans: casser le corps, lichaamsbreken) ontstond
rond 1900 als instrumentale straatmuziek, werd in de jaren '20 en '30 beïnvloed
door de New Orleans-jazz, en kwam in de jaren '60 sterk op onder invloed van onder
meer de calypso. Big' Jones (Marius Liesdek) - aan wie Michaël Slory zijn lange
618
gedicht ‘Coronie kawina’ opdroeg -, Lieve Hugo (Hugo ‘Iko’ Uiterloo) en later Iwan
Esseboom bezorgden het genre met zijn pakkende teksten de eerste plaats binnen
de muziek voor feesten en partijen. Hoewel het om puur wereldse dansmuziek gaat,
zijn er ook geregeld winti-liederen in verwerkt, zij het in een vulgaire variant. Vanaf
het einde van de jaren '80 verkreeg de kaseko in de kawina een serieuze
619
concurrent. Kaseko-teksten zitten vol metaforen (die overigens snel inzichtelijk
zijn voor een groot publiek) en in hun beste varianten kan hun zekere esthetische
kwaliteiten niet ontzegd worden. Welke rol de muziek speelt op een creools feest,
schetste Ronald Snijders in het verhaal ‘Bigiyari, een grote verjaardag’ zijn gebundeld
in Geef mij maar een Surinamer (1996).
In Foetoe-boi heeft J.G.A. Koenders de kondresingi (volksliedjes) ingedeeld in
drie categorieën: 1. liedjes van vóór 1866 (de liedjes uit de slaventijd die zijn moeder
al kende toen ze acht jaar was; hij noemt er vijf van waaronder ‘Basia fon, mi taki
fon’ [Bastiaan sla, ik zeg sla]); 2. liedjes ontstaan tussen 1866 en 1900 (hij geeft er
26, waaronder ‘Alonki kon dansi’ [Alonki, kom dansen], ‘Miss Helena, miss Helena,
trin tran trin’ en ‘16 april mi boto lai’ [Op 16 april is mijn boot geladen]) en 3. liedjes
van na 1900 (12 stuks, waaonder ‘Te mi sidon prakseri, mi lobi, watra e lon na mi
620
ai’ [Als ik zit te denken, mijn liefje, lopen de tranen uit mijn ogen]). Als commentaar
geeft Koenders daarbij:
Wij Negers zijn rhythme gek en laten daarom niets na wat het rhythme
genot verhoogt. Wij zijn geen kinderen van de ‘lauwe Westerstranden’.
Daarom zal de Europeaan voor zich nooit het raadsel kunnen oplossen
van de onvermoeid hetzelfde herhalende negerroeier of Cawienazanger.
Hij kan en zal het nooit kunnen begrijpen, omdat hij nu eenmaal geen
Neger is of, om het met Louis Armstrong te zeggen: ‘When you get to ask
what it is, you'll never get to know.’ Wat de inhoud dezer liedjes betreft,
zijn het meestal verhalen in een notedop uit het maatschappelijk of politiek
leven: hekelingen, schimpscheuten, spotternijen, vaak aandoenlijk - naïf
of wel ook een duidelijk bewijs van achterlijkheid als gevolg van
621
verwaarloosde sociale opvoeding en gebrek aan economisch inzicht.
Veel van de uit de slaventijd overgeërfde liederen zijn, soms in gewijzigde of
aangepaste vorm, tot de dag van vandaag op orale wijze levend gebleven, maar
wat de oudere generatie daarvan nu nog op jongeren kan overdragen is natuurlijk
sterk de vraag. Dankzij het werk van historici en antropologen zijn verschillende
622
teksten gedocumenteerd vastgelegd. Een aantal groepen heeft zich toegelegd
op de afro-Surinaamse muziek, zang en dans, zoals Alomijaba,
618
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De film Alla pikinnengre, tot stand gekomen met medewerking van Albert Helman, is een film
over deze kaseko-zanger.
Over de ontwikkeling: Snijders 1991 en beknopter maar beter bereikbaar: Gieben 1985: 71-74
en Weltak 1990: 72-76. Over kaseko door bosnegers: Mosis 1994.
Niet-ondertekende bijdrage in F, jrg. 6, nr. 4, augustus 1951, p. 4. Schrijfwijze volgt de huidige
voorkeurspelling. Toelichting in F, jrg. 6, nr. 5, september 1951 en nr. 9, november 1951.
F, jrg. 6, nr. 5, september 1951, p. 3.
Zo heeft historicus André Loor de achtergrond beschreven van een kort lied waarin de
Redimoesoes (het korps der Zwarte Jagers die in de 18de eeuw tegen de marrons optrokken)
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Naks, Sabi Diri en Abaisa.
Verschillende uit de traditie voortgekomen liederen hebben ook buiten hun
oorspronkelijke culturele context een grote populariteit behouden. Dat geldt voor
de kawina die wel nog door velen met winti wordt geassocieerd, maar voor veel
623
anderen in Suriname èn Nederland ook puur ontspanningsmuziek is geworden.
Christelijke liederen die traditioneel bij begrafenisplechtigheden werden gezongen,
komen ook op het zangrepertoire van koren voor. Een vergelijkbare
contextverschuiving deed zich voor met veel kinderliedjes die niet zelden van lang
geleden dateren. Zo bevat de tekst van ‘Alonki kon dansi’ een oproep, vermoedelijk
aan een kind, om te komen dansen voor de gouverneur en de koning. Kinderliedjes
als ‘Fayasiton’ [Vuursteen], ‘Perum Perum mi patron’ [Peeroom Peeroom mijn
624
patroon] en ‘San y' e luku mi?’ [Wat kijk je me aan?] hebben de slaventijd overleefd
en een steeds wijdere populariteit verkregen door opname in schoolboeken en
collecties als Alonki (1976) van de muziekpedagoge Mavis Jaliens-Noordwijk. Ook
sommige dodoi-singi of boboisingi, wiegeliedjes, hebben een nieuwe bestemming
gezocht, ver van hun oorsprong.
Bronnen. Verschillende ‘wrokoman siengie’ verschenen in het tijdschrift Foetoe-boi
(1946-1956). Tekst en muzieknotatie van een botosingi (bootlied) bij Van Cappelle
1926/78: 225. Volksliedjes van allerlei aard zijn te vinden in het maandblad
Foetoe-boi (1946-1956), bij Van Panhuys 1933/34 en Abbenhuis 1935/36 en in Amo
e.a. 1941. Kawina-teksten geven Herskovits & Herskovits 1936/69: 685-693.
Kinderliedjes zijn te vinden bij Focke 1857: 102-106 (spreekt van ‘straatliedjes’),
Van Panhuys 1936/37, Herskovits & Herskovits 1936/69: 698 (nr. 252), Comvalius
1948/49 en Voorhoeve & Lichtveld 1975: 64-69 (nrs. 26-30). Beschrijving van de
meeste kinderspelletjes en liedteksten in Kinderspel in Suriname (1963: 10-42).
Voorts bij Van Cappelle 1916a: 249-252. René Vervuurt publiceerde een Dodoi-singi
(1960, CatUBA 7175). Moderne varianten van het genre zijn die van Albert Helman
1994: 32-33, Hein Eersel en Eddy Bruma, beide in de Spiegel 200-201, resp.
210-213. Op de begeleidende cassette bij Weltaks Surinaamse muziek in Nederland
en Suriname (1990) zijn diverse Surinaamse liedgenres te beluisteren. Snijders
1991 legde teksten vast en Snijders 1996 noteerde 180 kaseko-melodieën.

4. Spreekwoorden en raadsels
Odo (of odo's in het Surinaams-Nederlands) zijn spreekwoorden die altijd een grote
populariteit hebben genoten. Dat kan worden afgeleid uit het feit dat bijna alle auteurs
over en uit Suriname, reizigers en historici evengoed als koloniale schrijvers, de
creoolse spreekwoorden in hun werken met min of meer grote frequentie aanhalen
(een opmerkelijke rijkdom vertoonde bijvoorbeeld de roman Codjo, de brandstichter
(1905) van F.H. Rikken). Die situatie is altijd zo gebleven: in de opbloei van
Surinaams literair werk in de jaren vóór de onafhankelijkheid, maar ook in de
decennia erná bleven odo's belangrijk als cultureel ijkpunt van vooral creoolse

623
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hun tevredenheid betuigden over hun weldoener, gouverneur Friderici, die hun vruchtbaar
land had geschonken aan de rand van het toenmalige Paramaribo, Frimangron geheten (WS
16-9-1993).
Sansone 1992: 150-156.
Theodor Comvalius 1938: 293-295 licht het liedje toe. Derijck J.H. Ferrier 1999 beproefde
een andere interpretatie van dit liedje. Hij liet zien dat het om een dialoog gaat tussen de
bezadigde oudere negerslaaf Peroem (Peeroom) die de leiding heeft over een suikerkokerij
van een suikermolen (mirihoso) en een jongere, ietwat opstandige slaaf Kodjo.
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dichters en er verscheen een flink aantal odo-collecties die bijna alle een goede
markt vonden. Een partij als de creoolse NPS organiseerde zelfs odo-avonden met
kenners als Frank Essed en Rufus Nooitmeer. Die populariteit valt te verklaren uit
drie kenmerkende eigenschappen van de odo. Op de eerste plaats vinden creolen
een flink deel van hun eigen geschiedenis op kernachtige wijze in de odo terug. De
strekking van een aantal
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spreekwoorden komt overeen met die in West-Afrikaanse talen, maar een veel
groter aantal is ontstaan tijdens de slavernij en weerspiegelt die tijd in zeer veel
opzichten. In een boekje uitgegeven door het Bureau Volkslectuur, De slaventijd in
odo's, in 1960 werd de Surinaamse geschiedenis zelfs geschetst aan de hand van
625
toelichtingen bij odo's. Een voorbeeld van zo'n spreekwoord is het volgende dat
verwijst naar de nachtelijke overvallen op plantages door marrons:
A no de bariman d'e broko pranasi.
(Het zijn niet de schreeuwers die de plantage plunderen.)
Uit sommige spreekwoorden spreekt veel gevoel voor zelfspot:
Tangi vo Spansi boko mi bin si foto.
626
(Dankzij de Spaanse bok heb ik de stad gezien.)
Dit laatste voorbeeld verwijst naar een beruchte vorm van afstraffing, de Spaanse
bok, die aan weglopers werd opgelegd in het Fort Zeelandia in Paramaribo. Dat het
in vele odo's om oude uitdrukkingen gaat, blijkt ook uit een veel voorkomende
structuur, die opent met ‘Bigisma taki:’ (De ouderen zeggen:).
Een tweede karakteristiek fenomeen van de odo's is hun verbondenheid met
allerlei aspecten van de Surinaamse cultuur, zoals houtsnijwerk, medicijnplanten
(osodresi) en mode. Frederik Muntslag geeft het voorbeeld van een houtbewerking
in de vorm van een rij schubben als van een gordeldier, waarvan de betekenis
ontleend is aan het gezegde: Ik heb kracht zowel binnen als buiten mijn lichaam,
627
al lijkt dat niet zo. Het bekendst zijn gebleven de verbindingen tussen
spreekwoorden en verschillende vormen van het binden van een hoofddoek (angisa)
of het dragen van verschillende rokken (koto). Een voorbeeld:
Tangi fu piauw meki fyofyo go na balcon.
Dankzij het piauw gaat de luis het balkon op.
Het spreekwoord refereert aan het verboden chinese piauwspel waarmee veel geld
gewonnen kon worden. Toen een jongedame op een dag een hoog bedrag won,
dachten haar vriendinnen dat ze samen een goede tijd zouden hebben, maar het
meisje stak haar geld in de aankoop van een huisje met balkon ergens op Combé.
De vriendinnen gaven daarop uit teleurstelling deze naam aan een bepaalde
hoofddoek, waarbij het venijn ook zit in het woord ‘fyofyo’, term voor een klein,
bloedzuigend luisje dat zich in beddengoed verstopt, en hier derhalve als
628
scheldwoord bedoeld. In dit geval gaat het om een lobisingi-odo. Hiermee is tevens

625
626
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628

Het boekje verscheen anoniem, maar is van de hand van Lou Lichtveld. Over odo's: Van
Cappelle 1916a: 252-254, Herskovits & Herskovits 1936/69: 135-136, Buyne 1989: 154-155.
Voorbeelden ontleend aan Beeldsnijder 1994: 132-133. Een variant op de laatste is
‘Tangi fu pansboko meki Abeni si bigi foto’ (Dankzij de Spaanse bok heeft Abeni de
stad gezien). In plaats van ‘stad’ wordt ook wel ‘Benifoto’ (Binnenfort) gezegd.
Muntslag 1979: 54. Voorbeelden van het verband tussen dresi en odo bij Nellius Sedoc 1992:
153.
Henar-Hewitt 1987: 18, Van Putten & Zantinge: 86. Over het verband tussen odo en
hoofddoeken ook Herskovits & Herskovits 1936/69: 5-9 en Van Putten & Zantinge 1988: 73,
82-89 die een groot aantal voorbeelden geven.
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aangegeven dat de concurrentiestrijd die de geboorte van het genre lobisingi
bevorderde, vele nieuwe odo's creëerde. De collectie Sranan pangi [Surinaamse
omslagdoek] (1974) van Johanna Schouten-Elsenhout bevat vele van deze
lobisingi-odo. Spreekwoorden duiken overigens in vele liederen op: yorka-singi (voor
de geesten van overledenen) zijn mede daarom moeilijk verstaanbaar omdat ze in
629
oude odo-vorm gezongen worden.
Belangrijkste onderwerpen zijn de liefde, de natuur, leven en dood, die soms
becommentarieerd worden aan de hand van wat mensen doen, maar in veel gevallen
het Afrikaanse patroon volgen door dieren als sprekende of handelende op te
630
voeren. Dit metaforische karakter van de odo is een niet onbelangrijke verklarende
factor voor hun populariteit binnen een cultuur waar openlijke kritiek en publieke
terechtwijzingen niet hoog gewaardeerd worden. Langs indirecte weg laten de odo's
631
dus ook veel zien van de vigerende moraal binnen de creoolse cultuur. Coronie
geldt als de bakermat van de kot'odo, een opmerking tegen een ander in
spreekwoordvorm.
Door de combinatie van pregnantie en metaforisch karakter verhoogt het
spreekwoord de esthetische waarde van een tekst. De structuur van een odo bestaat
bijna altijd uit twee gelijkwaardige gedeelten van ongeveer dezelfde lengte en beide
met één ritmisch accent (overigens niet een structuur enkel binnen het Surinaamse
spreekwoord voorkomt: verg. Zo gewonnen, zo geronnen). Soms worden die twee
delen voorafgegaan door een aanduiding van wie iets zegt. Wie als ‘auteur’ van
een odo kan worden aangemerkt, is zelden of nooit meer te achterhalen, al staat
onder de stadscreolen een zekere Bas' Djaki bekend als de bron van veel
632
spreekwoorden. Johanna Schouten-Elsenhout beschouwde zichzelf als ‘auteur’
van de meer dan duizend odo's in haar Sranan pangi, al werden er dan ook vele al
eerder vastgelegd.
633
Enkele auteurs hebben de odo en de adyersitori aan elkaar gelijk gesteld.
Hoewel hier wel een ratio achter zit - het gaat in beide gevallen om metaforisch
taalgebruik - lijkt het raadzamer een verschil aan te houden: odo's zijn kort en
kernachtig, terwijl het bij adyersitori om een kort verhalend gebeuren gaat met veelal
handelingen en opgevoerde personen.
Hoeveel odo's er zijn is moeilijk in te schatten. Van het grote aantal uitgaven
springt De zwarte Cats (1978) van Hella Bentram-Matriotte er niet alleen uit vanwege
de fraaie vormgeving, maar ook omdat de zestig afgedrukte spreekwoorden voorzien
zijn van een rijmende Nederlandse bewerking.
Ef' yu nak' kapalasi, yu sa yere boriman tongo.
betekent letterlijk:
Als je de onderkant van de suikerketel slaat, zal je de stem van de
suikerkoker horen.
629
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Wooding 1972: 279.
Dieren waarover tientallen odo's bestaan zijn agama (kleine leguaan), anansi (spin), agu
(varken), alata (rat), asi (paard), dagu (hond), diya (hert), elen (haring), fowru (kip), kaiman
(krokodil), kakafowru (haan), kakalaka (kakkerlak), kapasi (gordeldier), kaw (koe), kesikesi
(aap), konikoni (konijn), krabita (geit), krabu (krab), lagadisa (hagedis), mira (mier), pusipusi
(kat), sabaku (reiger), sekrepatu (schildpad), skapu (schaap), sneki (slang), tigri (tijger),
tingifowru (aasgier) en todo (kikker).
Zie daarover Agerkop 1986.
Herskovits & Herskovits 1936/69: 136.
Stephen 1990. Blaaspijp 1983a: 60 spreekt van ‘adjersitaki’ (lett.: lijkt op), Meinzak 1960: 13.
vertaalt ‘zegswijze’ met ‘na ajersifasi’.
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maar wordt in De zwarte Cats vertaald met:
Sla op de kont van de suiker-kookpan,
dan hoort ge het tongklakken van den stookman.

Achter Hella Bentram schuilt dan ook langs de weg van het anagram een bekender
pseudoniem: Albert Helman, die het spreekwoord daarmee uit de orale sfeer trok
634
en tot geschreven puntdicht verhief. De dichter Michaël Slory ging nog verder in
Fresko, leri mi den tra odo [Durf mij de andere spreekwoorden te leren] (1984)
waarin hij niet minder dan 138 gedichten presenteerde als variaties op odo's.
Een laitori (ook raitori) is een raadsel, dat opzich kan voorkomen, maar ook als
opening van een vertelsessie, vooral van Anansitori's, fungeert. Dat raadsel heeft
een vaste vorm: het opent met ‘Er tin tin...’ (dat de betekenis heeft van: ‘er was
eens’, maar dat eerder ritueel dan als introductie van een historisch gegeven wordt
gehanteerd), en het eindigt met ‘Lai, lai, o san dati?’ [Ra, ra, wat is dat?]. Omdat
zo'n raadsel vaak bekend is, volgt het antwoord in koor. Als het niet opgelost kan
worden, vraagt de verteller ‘Un e gi granmanoso?’ [Geven jullie het op?]. Wooding
vermeldt dat in zo'n geval in het district Para de toeschouwers een beetje van hun
635
versnaperingen aan de verteller geven.
Raadsels nemen meestal de vorm van een metafoor aan, die dan door de
toeschouwers worden teruggebracht tot hun oorsprong. Bijvoorbeeld: ‘A pikin-ede
meki en mama baka’ [Een kinderhoofd laat zijn moeder later geboren worden].
Antwoord: ‘Na wan pisi tyen’ [Een stuk suikerriet]. Deze raadsels - niet zelden ook
erotisch of scatologisch van karakter - zijn in veel gevallen van West-Afrikaanse
oorsprong, heel af en toe van westerse origine en soms worden er ook eigentijdse
bijgemaakt.
Bronnen. Er is inmiddels een groot aantal collecties creoolse spreekwoorden
aangelegd. De eerste werd gepubliceerd door M.D. Teenstra 1835, II: 211-242 die
er 300 opnam in zijn De landbouw in de kolonie Suriname (1835) met een bijna
woordelijke vertaling en een Nederlands equivalent. H.C. Focke nam er honderden
op verspreid in zijn Neger-Engelsch woordenboek (1855). In de ‘Anhang’ van zijn
Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch (1856) publiceerde H.R. Wullschlägel er maar
liefst 707 met vertaling in het Duits. W. Boekhoudt nam er 69 op in zijn boek ‘Uit
mijn verleden’ (1874). De vijf deeltjes Neger-Engelsche Spreekwoorden (Odo's)
636
(1924-25) bevatten er meer dan 300. Een belangrijke bron voor de kennis van
odo's vormen de jaargangen van Foetoe-boi (1946-1956). In de jaren '50 en in de
jaren '60 werd de cultuurschat vooral verspreid door verschillende boekjes van
Emilio Meinzak (1956 t/m 1961). De laatste bevat 107 spreekwoorden en zegswijzen
met Nederlandse vertaling en equivalent. Zijn Woordenlijst en samenspraak bevatte
ook enkele odo; deze uitgave beleefde verschillende herdrukken, al is de vraag of
de drukvermelding niet fictief is: er zijn uitgaven bekend van 1973 die zowel de 16de
als de 27ste druk vermelden. Voorhoeve & Donicie 1963 zeggen van de odo-boekjes
van Meinzak: ‘Edition très mal soignée.’ Lou Lichtveld nam vijftig ‘dierenodo's’ op
in Fos'ten odo (1959) en 65 odo's in Cultureel mozaïek van Suriname (Helman 1978:
634
635
636

Hugo Pos merkte in een bespreking in Het Parool van 18 maart 1978 op dat de auteur zich
evenals Helman in Zuid-Zuid-West van een proloog en epiloog bedient.
Wooding 1972: 99.
Niet gebaseerd op eigen telling, maar op Herskovits & Herskovits 1936/69: 135. Het voorwoord
tot de eerste aflevering meldt dat het om een nieuwe verzameling gaat met gebruikmaking
van de werken van Focke en Wullschlägel, voorzien van Duitse en soms ook Franse, Engelse
en Latijnse vertalingen.
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107-113). Johanna Schouten-Elsenhout verzamelde er 1057 in haar Sranan pangi
(1974). Guno Hoen 393 in Sranan odo's (1988), met letterlijke vertaling, betekenis
en equivalent in het Nederlands, identiek herdrukt onder de titel Sranan odo buku
(1989) en nogmaals onder
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dezelfde titel, maar zonder zijn naamsvermelding, als uitgave van C. Kersten & Co.
(ca. 1996). Blaaspijp nam er 461 op in Sranang koeltoeroe singi (1983a: 60-92),
Goodings 188 in Tantiri a no don (1984), Stephen 407 in Sranan odo (1990), Yuri
Banna 250 in Odo's (1993), Beatrice Samson 514 in Pritipangi odobuku (1993).
Schipper & Dorfman 1998 namen spreekwoorden over vrouwen op in Nederlandse
vertaling en in de context van spreekwoorden uit de hele wereld. De grootste
collecties ooit aangelegd zijn nog niet gepubliceerd: Willy Cecilson legde een
verzameling aan van circa 3000 spreekwoorden en zegswijzen die zij ‘van de straat’
oppikte, dat wil zeggen noteerde uit de mond van bigisma uit Coronie en de
Bijlmermeer; ook Wilfred Griffith te Amsterdam legde een collectie van duizenden
637
odo's met Nederlandse equivalenten aan.
De gebroeders Penard 1926/27 hebben 67 laitori verzameld, Melville en Frances
Herskovits 1936/69: 433-451 brachten er 106 bijeen, Helman 1978: 85-87 achttien,
Blaaspijp 1983a: 93-97 geeft 41 laitori en vijf in Blaaspijp 1988: 93.

Profiel: Aleks de Drie
Leven. Nicolaas Alexander de Drie (Paramaribo, 20 december 1902-overl. ald. op
4 november 1982) was visser, marktkoopman, banya-leider (vooral van yorka-banya),
zanger, verteller en een van de grote kulturuman, kenners van de creoolse cultuur
638
van zowel plantage als stad. Dit is duidelijk geworden door het antropologische
onderzoek dat Trudi Guda verrichtte naar de creoolse cultuur en de positie van
Aleks de Drie daarbinnen. Zijn op band vastgelegde teksten gaan over werk- en
leefomstandigheden, over spelen en dansen, liederen en gebeden, winti en rituelen.
Op basis van het bandmateriaal kreeg De Drie in de jaren '70 een eigen
vertelprogramma op Radio SRS, waarmee hij grote bekendheid verwierf. Trudi Guda
legde een groot deel van de kennis en vertelschat van Aleks de Drie vast en
publiceerde een geredigeerde selectie daaruit in twee uitgaven: de alternatieve
autobiografie Wan tori fu mi eygi srefi [Een verhaal over mezelf] (1984) en een
bundeling van 40 vertellingen: Sye! Arki tori! [Stil! Luister naar dit verhaal] (1985).
Werk. De twee uitgaven van De Drie zijn een rijke bron van informatie over de
creoolse orale cultuur. Hij putte voor zijn materiaal uitsluitend uit zijn eigen geheugen
en vertelde in een ‘diep’ Sranan dat van de hele rijkdom aan uitdrukkingsmiddelen
in de creoolse orale traditie gebruik maakte. Bovendien geven de boeken iets dat
in de geschiedschrijving van Suriname een schaars goed is: een zwarte visie op
een groot deel van het verleden.
Wan tori fu mi eygi srefi is eerder misschien nog dan een autobiografie, een door
Trudi Guda gecomponeerd relaas, met liederen en vertellingen, over de creoolse
geschiedenis en cultuur. De Drie heeft er een specifieke gedachtegang over de
evolutie van de creoolse cultuur in ontvouwd. Hij spreekt van kúltúr (nooit van kulturu)
en verstaat daaronder de oude, uit Afrika meegekomen cultuurvormen van
niet-religieuze aard. Hij geeft daarvan een opsomming gerangschikt naar ouderdom:
de eerste is banya, de tweede susa, de derde laku, de vierde kanga, de vijfde
637
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Voorhoeve & Donicie 1963: 88-91, nrs. 397, 398, 412 & 425, signaleren voorts vier collecties
odo in manuscriptvorm, samengesteld door I. Sack (1908), J.J. Halfhide (z.j.), een anonymus
(z.j.) en J. Mols (ca. 1940). Soms komen odo verspreid voor zoals in Boekhoudt 1874: 91-97.
Voor gegevens over De Drie steun ik op De Drie 1984 & 1985 en Guda 1987. Phaf 1992
vergelijkt de man/vrouw-relatie van Stedman met die van ‘Moy Helena’ in het gelijknamige
verhaal.
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fayaston, de zesde Ananstori en de zevende sokopsalm. Winti valt voor hem
buiten de cultuur; bij winti spreekt De Drie van ‘demonen’ en ‘gevallen engelen die
vrijpostigheid wilden uithalen tegenover God en om die reden uit de hemel zijn
640
verjaagd’. Guda verklaart dit onderscheid uit twee factoren: ten eerste het feit dat
De Drie ook duidelijk artiest was en daarom een onderscheid wilde aanbrengen
tussen kunstzinnig vermaak en

639
640

De Drie 1984: 33.
De Drie 1984: 112. Vertaling van mij - MvK.
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religie, en ten tweede het feit dat de genoemde banya, susa enz. van oorsprong
641
sociale dansen waren. De Drie hield dus een pragmatisch onderscheid aan, wat
niet wegneemt dat al die vormen zeker in de loop der 19de eeuw steeds
nadrukkelijker religieuze aspecten kregen: wanneer de sociale cultuur van de slaven
na de emancipatie van 1863 aan stabiliteit verliest, manifesteren hun cultuuruitingen
zich meer en meer binnen het besloten en conservatieve verband van de godsdienst.
De Drie had zelf zijn culturele erfgoed van bigisma (oudere mensen) uit het
Commewijne/Cottica-gebied. Zijn overgrootmoeder Paulina Meintje Wouter (ca.
1837-ca. 1916) maakte hem vertrouwd met de kúltúr (in het bijzonder ook de banya)
en de slaventijd die zijzelf had meegemaakt. Voorts leerde hij veel - en vooral ook
de susa - van vissers als zijn oudoom Marius Henshuis die vermoedelijk geboren
was tussen 1860 en 1870. Yakopu Babel, die tot de generatie vóór De Drie hoorde,
maakte hem vertrouwd met de anansitoriprei, een spel dat vooral door de
bakabusinengre, de negers die diep in het bos wonen, wordt opgevoerd.
De creolen bevonden zich na de emancipatie ontegenzeglijk in een situatie van
cultureel verval. Degenen die zich konden onttrekken aan de culturele acculturatie
die kerk en onderwijs probeerden af te dwingen, leden minder onder de culturele
gespletenheid en wisten veel van de oude tradities te bewaren. Als visser in het
district, opgegroeid in een familie met veel bigisma die hem in hun traditionele kennis
lieten delen, werd Aleks de Drie de twintigste-eeuwse conservator van veel van het
creoolse cultuurgoed met niet meer middelen tot zijn beschikking dan een bewust
getraind onthoudvermogen. Zijn verhalen en liederen getuigen van het culturele
leven in de slaventijd, van de tijd daarna toen de creoolse cultuur zijn bloeitijd voorbij
was en naar beslotener manifestaties uitweek, en van wat er levend bleef aan
creoolse plantage- en stadscultuur in de 20ste eeuw.

Profiel: Harry Jong Loy
Leven en werk. Harry Jenny Jong Loy (geboren op 6 juni 1901 op de plantage
Katwijk, district Commewijne en overleden op 29 maart 1984 in Paramaribo) was
tijdens zijn leven de populairste verteller die Suriname rijk was. Hij was een zoon
van schoenmaker, krantenverkoper en lantaarnopsteker baas Karoe, Karel Jong
Loy. Harry volgde de Oranjeschool en Willemschool, hij vervulde verschillende
baantjes, o.m. bij de Balata Company en later als ambtenaar bij het Ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Visserij en leerde zo het hele land kennen. Bekend werd hij
642
toen hij vanaf 1955 radioprogramma's in het Sranan ging verzorgen. Na zijn
pensionering in 1961 wijdde hij zich geheel aan zijn radioverteltaak voor Radio
Apintie, waar hij een dagelijks programma van circa een kwartier vulde, tot de zender
na 8/9 december 1982 uit de lucht werd genomen. Zijn vertellingen voor de
radiomicrofoon omvatten een enorm breed scala: hij vertelde enkel allerlei soorten
creoolse vertellingen - yorkatori, Anansitori, fostentori etc. - die hij vaak gehoord
had van zekere Jaja die in 1970 op negentigjarige leeftijd overleed. Bovendien putte
hij uit elke bron die hem voor een radiovertelling geschikt leek: Griekse en Latijnse
mythen en sagen, sprookjes uit Duizend-en-één-nacht, hindostaanse khissa,
bewerkingen van de romans van François Henri Rikken, geschiedenisboeken enz.
Vertellers die hij in het binnenland had gehoord vormden evengoed zijn bron als
641
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Guda in De Drie 1985: 13-14.
Foetoe-boi zei dat het nog nooit zo'n mooi, goed en gracieus Sranan had gehoord (F, jrg. 9,
nr. 10, februari 1958). Over Jong Loy: Zeefuik 1973, Anoniem 1979 en Cronie 1984.
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stukken in het Centraal Archief. Hij bereidde zich minutieus voor en schreef al zijn
643
teksten uit, die hij later in een groot aantal banden liet inbinden. Maar natuurlijk
was het Jong Loys bijzondere voordracht die de
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Uitgebreider hierover is mijn artikel ‘Harry Jong Loy en het feest van het vertellen’, in DWTL
22/4-4-1987. Een passage daaruit ook in Van Kempen 1987a: 42-43. Ook Ba John stond
bekend als verteller van de sprookjes uit Duizend-en-één-nacht (Donicie 1952: 159).
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teksten losweekte uit hun drukinkt en tot leven bracht. Hij creëerde dus uit onder
meer geschreven bronnen orale literatuur, grotendeels verteld in het Sranan (met
alle taalinvloeden die ‘de stad’ daaraan meegeeft), soms ook in het Nederlands.
Bovendien paste hij de verhalen aan om ze aansprekelijker te maken bij het publiek
van zijn tijd: zo wijzigde hij de uit de traditie van de Anansitori bekende teerpop
waaraan Anansi komt vast te zitten, door een bekend eigentijds equivalent:
644
kauwgom. Harry Jong Loy gaf via de radio een nieuwe dimensie aan de oude
vertelkunst. Dat hij daarin veel van de oude verteltechniek doorgaf, blijkt uit
‘No-Meri-Mi-Kondre’ [Het land van kom mij niet te na], een vertelling over de
verdwijning van een moeder die aan de kust achter Kwatta gestrand was. Het verhaal
vertoont de karakteristiek creoolse techniek van de meervoudige vertelniveaus. De
verteller geeft het woord aan een vrouw op het erf. Deze vertelt hoe zij de verdwenen
moeder ontmoette en laat die haar verhaal doen. Op haar beurt voert zij weer een
645
oude vrouw als vertelster in. Dat hier met radiotechniek veel gedaan kon worden
lijkt duidelijk, maar hoe het geklonken heeft, kunnen we niet meer achterhalen: van
de duizenden uren die de stem van Harry Jong Loy op de radio vulde, is er voorzover
bekend niet één bewaard gebleven.
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Zo vermeldt Noni Lichtveld 1989: 23. In het gedicht ‘Omu Harry Jong Loi’ associeert Michaël
Slory hem met Anansitori (Slory 1984: 15).
Verschenen in Jong Loy 1987: 12-20, met Nederlandse vertaling van Ch. Fernald op pp.
37-41; deze vertaling herdrukt in Van Kempen & Bongers 1993: 60-63. Een andere versie
van de vertelling over ‘No-Meri-Mi-Kondre’ geeft Tj. Arkieman in het vijfde hoofdstuk van zijn
Suriname, het vergeten land (1945), waar het dorp ‘Nomirmikondri’ heet. Het komt ook voor
in het gedicht ‘moi boi f'Dada’ van Edgar Cairo in diens Kra (1970), p. 22. Vandercook 1937:
62 vermeldt ‘Meri-mi’ als marronversterking en vertaalt de naam met: ‘Raak mij aan als je
durft’.
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Hindostanen
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1. Inleiding
Op 5 juni 1873 gooide de Lalla Rookh (de ‘Tulpenwangige’) zijn ankers uit voor de
rede van Paramaribo. De 410 Brits-Indiërs die het schip naar Suriname bracht,
vormden de eerste groep van de in totaal 34.304 personen die tot 1916 werden
aangevoerd om als contractarbeiders de plaatsen in te nemen van de creoolse
werkers die de plantages massaal verlieten toen de periode van het Staatstoezicht
646
voorbij was. Het overgrote deel van de immigranten was afkomstig uit de United
Provinces (tegenwoordig: Uttar Pradesh), Bengalen en West-Bihar in de
Ganges-vlakte, de overigen werden verspreid over heel Voor-Indië (nu: India en
647
Pakistan) geronseld. Het ontvluchten van de armoede in India en andere motieven
als het ontkomen aan de druk van de joint family maakten het perspectief van werken
overzee voor velen aantrekkelijk. Bekend is het verhaal dat vele potentiële
emigranten werden misleid door het dooreenhaspelen van de naam Suriname met
648
‘Śrī Rām’ (Verheven Rām), zodat de emigranten meenden naar een bedeplaats
van de vereerde god Rām te zullen vertrekken. Zij werden samengebracht in
verschillende subdepots, om uiteindelijk via het centrale depot te Calcutta scheep
te gaan voor Suriname. Het woord kalkattiyan waarmee veel contractarbeiders zich
aanduidden en dat ook later nog in gebruik bleef, verwijst naar de Indiase havenstad.
Ongeveer éénderde van de Indiase contractanten remigreerde na hun vijfjarige
contracttijd. De overigen bleven en vestigden zich als kleine landbouwers in de
districten, met bijzondere concentraties in Commewijne, Nickerie, Saramacca en
het district Suriname (nu: Wanica). Zij wisten zich met hard ploeteren een
aanvankelijk karig maar gaandeweg de 20ste eeuw steeds beter bestaan te
verwerven. Hun grote geboorte-overschot maakte dat zij al direct na de Tweede
Wereldoorlog de creoolse bevolkingsgroep in aantal overtroffen. Hun politieke en
economische emancipatie voltrok zich in de naoorlogse decennia in hoog tempo,
zodat zij niet enkel sleutelposities in het economische leven wisten te bezetten,
maar ook in het - traditioneel overwegend creoolse - ambtenarenapparaat een
belangrijke factor werden en in het landsbestuur tot de hoogste functies opklommen.
De hindostaanse vastbeslotenheid om de oude tradities niet prijs te geven, heeft
in het conserveren van hun cultuur een grote rol gespeeld, maar ook een andere
factor is daarin van beslissende betekenis geweest. Het Nederlandse koloniale
bestuur had zich te houden aan diverse regelingen waartoe het Traktaat met
Engeland het verplichtte, maar mede vanuit een politiek van etnische segregatie
werden verschillende bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot bijvoorbeeld
gronduitgifte, huwelijkswetgeving en onderwijs. Al in 1890 werd voor Brits-Indische
kinderen de zgn. koelieschool in het leven geroepen waar onderwezen werd in de
‘Urdu en Nagari talen’, maar ook nadat deze school in 1906
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De belangrijkste studies over deze immigratie zijn De Klerk 1953, Bhagwanbali 1996 en
Hoefte 1998. Goede historische overzichten geven Dew 1978 en Hassankhan 1993, een
beknopt overzicht Budike & Mungra 1986: 64-81. De namenlijst van immigranten is
gepubliceerd door Hassankhan & Hira 1998b (in beknopte vorm 1998a).
Hoefte 1998: 38.
De onder Indologen gangbare Romaanse spelling van Indiase talen maakt ook gebruik van
diacritische tekens onder de letters. Om praktische redenen is daarvan afgezien voor teksten
in het Sarnami, met uitzondering van een streepje onder genasaliseerde einduitgangen. De
s̱ wordt hier weergegeven met sh en de klinker ṟ met ri; de ‘retroflexe’ klanken ṯ, ṯh, ḏ, ḏh, ṟ,
ṟh en ṉa worden hier niet onderscheiden van de dentale t, th, etc. Een accent boven een
klinker geeft een verlenging aan á = aa. Citaten blijven onveranderd.
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verdween, bleven er altijd vormen van Hindi-onderwijs bestaan. Een blik op
Brits-Indische koloniën als Guyana en Trinidad & Tobago leert hoe de adaptatie
van de hindostanen aan de Britse cultuur heeft geleid tot het verdwijnen van veel
650
van hun cultureel-Indiase erfgoed.
De verschillende Noord-Indiase talen die de contractarbeiders spraken (zoals
Avadhī, Bhojpurī en Magahī) groeiden in Suriname tot één gemeenschappelijke
taal. Mede onder invloed van andere gesproken talen (vooral het Sranan en het
Nederlands), ontwikkelde deze taal zich tot een geheel met kenmerkende
eigenschappen zoals dat in India niet voorkomt. Deze taal staat nu bekend als het
651
Sarnami.
In het proces van Surinamisering transformeerde de orale literatuur van de
hindostanen ook op talig niveau: het Sarnami werd er een belangrijke drager van.
652
Niettemin behielden ook het Hindi en het Urdu in die literatuur een belangrijke
positie, zowel om verschillende stijlregisters aan te kunnen houden in proza en
toneel, als om traditioneel erfgoed over te dragen.
Feit is dat de religie, de taal en de cultuur (en dan vooral de toneel- en baithak
gáná-groepen) de sociale cohesie van de hindostanen in Suriname in sterke mate
hebben bevorderd (zoals ze dat ook doen met de hindostaanse migranten in
653
Nederland ).
Over de overtocht van India naar Suriname schrijft J.P. Kaulesar Sukul:
Maar de kahārs, de palankijn- (draagstoel) en waterdragers, die bekend
staan om hun minneliederen, de birahā's [...] - alsmede de worstelaars
en schermmeesters en een heel enkele keer ook een danseres, zorgden
654
wel voor afleiding aan boord.
Die afleiding zal de onderlinge band zeker versterkt hebben. Maar het aanduiden
van een beginpunt van de Surinaams-hindostaanse orale traditie, is even complex
en open voor debat als bijvoorbeeld de genese van het Sranan. De contractarbeiders
kwamen uit verschillende streken van India en zelfs de grote groep die uit de United
Provinces kwam, bracht verschillende taalvarianten en culturen mee. Rabin
Baldewsingh veronderstelt dat zij al gedurende de drie tot zes maanden die zij,
wachtend op verscheping, in de depots te Calcutta doorbrachten en de
daaropvolgende maandenlange reis naar Suriname, verhalen en liederen
649
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Gobardhan-Rambocus 2001: 135-149 beschrijft uitvoerig het onderwijs in de hindostaanse
talen.
Over conservering en verlies van cultuur in vergelijkend internationaal perspectief (Mauritius,
Trinidad enz.): Damsteegt 1993.
In stelling XV van zijn proefschrift had J.H. Adhin de term ‘Sarnāmī Hindustānī’ geïntroduceerd
(Adhin 1961). Het laatste element is minder juist en werd later veelal weggelaten, aldus
Damsteegt 1985: 161. Voor de ontstaansgeschiedenis van het Sarnami zie men Damsteegt
1983, 1985 en 1999, Kishna 1983, Marhé 1985, Gobardhan-Rambocus 1993b en 2001:
422-432 en Bajnath 1998. Specifiek over de verwantschap met Indiase talen: Damsteegt
1988b. Adhin spreekt van het Sarnami als het ‘op Surinaamse bodem ontstane Hindi-dialect’
dat als een Surinaamse taal beschouwd kan worden, Adhin 1997a: 34. Gobardhan-Rambocus
1993b: 165 zegt daarentegen met nadruk dat ‘het Sarnami geen Hindi-dialect is, maar een
volwaardige taal’.
Het Urdu is grammaticaal en deels in vocabulaire gelijk aan het Hindi maar wordt gekenmerkt
door Perzisch/Arabische invloeden op de woordenschat en wordt geschreven in het Perzisch
schrift.
Zie Burgemeestre 1992.
Kaulesar Sukul 1955: 120.
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uitwisselden, en oppert dat in dat onderlinge contact al het begin ligt van de
655
Surinaams-hindostaanse orale traditie.
De genese van deze traditie is ook daarom zo moeilijk, daar ze altijd een
amalgaam van talen en uitdrukkingsvormen omvat heeft - en dat nog doet - dat
evengoed tot het erfgoed

655

Baldewsingh 1989: 167. Zijn inleiding op de orale cultuur is uiterst lapidair en weinig
systematisch.
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van India als van Suriname kan worden gerekend. Surinaams kan zonder meer
genoemd worden wat de contractarbeiders aan nieuw cultuurgoed creëerden, maar
zij incorporeerden ook verschillende Indiase tradities in hun eigen cultuur.
Een laatste complicerende factor tenslotte is dat de contractanten uiteraard niet
uit een ongeletterde cultuur kwamen. Zij brachten een rijke orale cultuur mee, maar
een deel van die cultuur werd weliswaar mondeling overgeleverd, maar behoorde
tot een traditie die ook opgeschreven teksten kende. Liederen werden doorgegeven
zonder dat de zangers ervan zelf altijd bekend waren met de exacte plaats van
oorsprong in de Vedische literatuur, of met schrijvers als Kālidāsa, Tulsīdās of Kabīr.
Verhaalmotieven uit grote epossen als het Rāmāyana en het Mahābhārata volgden
hun eigen weg in orale vertellingen, en toneelstukken werden opgevoerd zonder
dat de schriftelijke bron ervan werd geraadpleegd. Maar de wisselwerking tussen
schriftelijke en orale cultuur heeft anderzijds op veel momenten ook wel degelijk
plaatsgevonden: er zijn altijd pandits (priesters of geleerden) geweest die bekend
waren met de Indiase gedrukte bronnen en die hun kennis uitdroegen. Deze
wisselwerking gaf de orale traditie nieuwe impulsen, maar zorgde tegelijkertijd ook
voor een inbreng van niet-puur orale elementen in die traditie, zoals plotseling
opduikende versregels van bekende dichters laten zien. De orale traditie was dus
656
niet geheel afhankelijk van het menselijk geheugen.

2. Verhalen
Veel hindostaanse verhalen zijn sterk schatplichtig aan de twee grote Indiase
heldendichten die al eerder werden genoemd. Van het Rāmāyana, het verhaal van
Rām, bestaat een versie van Vālmīki in het Sanskriet en daterend van iets vóór het
begin van onze jaartelling (met uitzondering van het later ontstane eerste en zevende
kānd, deel), en een bewerking daarvan in het Avadhī uit de 16de eeuw door Tulsīdās.
Vooral de laatste versie heeft in Suriname altijd grote populariteit genoten: zij is in
allerlei gedrukte varianten verspreid (gezien de lengte van 50.000 versregels verdeeld
657
over zeven kānd vaak ook in bekorte vorm) , motieven en stukken eruit maken
deel uit van de orale verteltraditie, als gedramatiseerde versie kent zij een grote
populariteit - het Rāmlīlā - en zij werd ook in verschillende filmversies vertoond in
de bioscoop en op de televisie. Er is ook een jeugdboek van gemaakt: Ramayan.
Het verhaal van prins Rama: Een verhaal uit India (1999) door Seetha D.M.
Kandhai-Orie. De Indologe I.D. Kandhai-Pahladsingh bracht in Paramaribo een vrije
weergave in het Nederlands van de hoofdlijnen van het Rāmāyana: Essentie van
de Valmiki Ramayana (1987). Tulsīdās is bij veel hindostanen een naam die met
eerbied wordt uitgesproken en in 1964 werd hij bij een herdenking geëerd met een
toneelstuk waarin zijn leven werd verbeeld.
Zeer kort weergegeven gaat het Rāmāyana over Rām, de oudste zoon van koning
Daśaratha van het machtige rijk Kosala met Ayodhyā als hoofdstad. Rām weet door
zijn bui-
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Zoals R. Motilal Marhé 1977: 10 meent. Bij zijn lijst van Surinaamse pandits merkt C. Baidjnath
Misier 2000: 189 op dat enkele van hen in het bezit waren van de heilige boeken.
Raghoebier 1987: 8 beweert zelfs dat vrijwel elke hindoe het boek in huis heeft - zelfs al is
die de taal niet machtig - omdat de grote morele waarde ervan bekend is. Over het boek:
Adhin 1997c: 69-74 en uitvoerig Bakker 1999: 154-171. Over de klassieke Indiase cultuur
geldt als standaardwerk: Basham 1979.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

282
tengewone gaven tijdens een svayamvar, een demonstratie van moed en
vaardigheden, de koningsdochter Sītā voor zich te winnen. Als hij zijn vader
Daśaratha moet opvolgen, herinnert de derde vrouw van de koning Rām aan een
oude belofte en hij verdwijnt voor veertien jaar naar de bossen in de bergen. Sītā
en zijn broer Lakshmana volgen hem. Sītā wordt ontvoerd door Rāvana, de wrede
koning van Lankā. De apengeneraal Hanumān weet uit te vinden waar zij verblijft,
al moet hij daarvoor met brandende staart ontvluchten. Een leger onder leiding van
Hanumān bevrijdt Sītā, Rām verslaat in een tweegevecht Rāvana en allen keren
658
terug naar Ayodhyā, waar Rām de troon overneemt.
Het Mahābhārata zou met zijn 100.000 coupletten verdeeld over 18 parvan
(boeken) het langste dichtwerk ter wereld zijn. Het wordt toegeschreven aan de
wijsgeer Vyāsa, maar de overgeleverde tekst lijkt een lange ontstaansgeschiedenis
te hebben gehad, van de 4de eeuw v.Chr. tot de 4de eeuw na Chr. Het hoofdverhaal,
vermoedelijk een relaas dat eeuwenlang door sūta's (barden die ook
strijdwagenmenners waren) mondeling werd overgeleverd, gaat over de machtsstrijd
tussen twee verwante geslachten. De blinde koning Dhritarāshtra voedde de vijf
zonen van zijn broer, de Pāndava's, op tezamen met zijn eigen zonen, de Kaurava's.
Als hij de oudste van de vijf broers, Yudhishthira, tot zijn opvolger benoemt, begint
de machtsstrijd, waarin ook het huwelijk van prinses Draupadī met Arjuna, machtig
boogschutter en een van de vijf Pāndava's, een rol speelt. Het komt tot een veldtocht
en een lange strijd waarin de Kaurava's het onderspit delven. Yudhishthira bezegelt
zijn koningschap met een paardenoffer en het hoofdverhaal besluit met zijn regering
659
en de hemelvaart en onsterfelijkheid van de Pāndava's. In dit hoofdverhaal is een
groot aantal sagen, mythen, legenden en fabels ingelast. De beroemdste leerstellige
episode van het boek staat bekend als de Bhagavadgītā, die door J.P. Kaulesar
Sukul (1900-1980), Surinaams onderwijzer, districtscommissaris en indoloog, in
660
1958 in het Nederlands werd vertaald en becommentarieerd. Deze Gītā is
opgebouwd in dialoogvorm en daaruit is de tweespraak tussen Arjuna en zijn
wagenmenner Krishna, incarnatie van de God Vishnu, weer het bekendst geworden.
Het belang van het Rāmāyana en het Mahābhārata voor de Surinaamse letteren
kan nauwelijks overschat worden, zij zijn voor de hindostaanse cultuur wat de Bijbel
is voor de christelijke. Taalgebruik, metaforiek, motievencomplex, karaktertypologie
en ideeënwereld van praktisch elke hindostaanse verteller en auteur hebben van
deze werken in meer of mindere mate invloed ondergaan. Deze invloed is in nog
sterkere mate traceerbaar binnen de orale overlevering.
Er is nog een oud Indiaas geschrift dat een belangrijke bron is geweest voor het
orale vertellen in Suriname: het Pañcatantra. Is het al praktisch onmogelijk een
oerversie aan te wijzen van deze collectie fabels, moraliserende verhalen en
gnomische verzen, volstrekt niet meer te traceren is langs welke weg de stof van
661
dit Sanskriet werk tot de vertellers is gekomen. Van het Pañcatantra zijn immers
een groot aantal verschillende versies bekend en het behoort tot de meest vertaalde
Indiase boeken. De invloed ervan op de inter658
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Voor een uitvoerige synopsis zie Raghoebier 1987: 98-101 (ook overgenomen in Bhāsā, 3
(1986), nr. 4, september, pp. 37-41), als ook ‘Korte inhoud van de Ramayan’ in Bhāsā, 5
(1992), september, pp. 6-11.
Een veel uitgebreidere synopsis is te vinden in ‘Korte inhoud van de Mahabharata’ in Bhāsā,
5 (1992), juni, pp. 36-41.
Zie DWT 226/31-5-1958 en DWT 7103/11-4-1981. Er is ook een uitgave van Oriental Books,
Paramaribo, samengesteld door L.N. Pahladsingh, met een voorwoord van Maharishi Mahesh
Yogi, z.j.
Over het boek: Adhin 1976a.
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nationale fabel- en sprookjesliteratuur is enorm geweest: Aesopus, de vertellers
van de Duizend-en-één-nacht en Van den Vos Reinaerde , Boccaccio, Chaucer,
De la Fontaine, de gebroeders Grimm en vele anderen zijn schatplichtig geweest
aan het Indiase werk. Langs verschillende wegen heeft deze sprookjesliteratuur
Suriname bereikt, waar een werkelijke cross-culturele beïnvloeding plaatsvond die
met grenzen geen rekening hield. Of bepaalde motieven en intriges afkomstig zijn
uit Indiase bron, langs indirecte weg tot de hindostaanse verhaalschat zijn gaan
behoren, of via beide kanalen de vertellers hebben bereikt, is onmogelijk meer te
zeggen.
De veronderstelling lijkt gewettigd dat de hindostaanse vertellers uit het begin
van de contracttijd voor hun verhalen uitsluitend putten uit Indiase stof met bij het
publiek populaire onnozele figuren als de ahīr (koeherder), de garariyā (geitenhoeder)
en de nātī (kleinzoon). Een persoon over wie graag verteld werd, was voorts Lakshmi
Bai, de koningin van Jhansi, die zich als weduwe verzette tegen de Engelsen en
662
haar strijd met de dood moest bekopen. Volksvertellingen en latifa's (anekdotes)
behoorden tot de weinige mogelijkheden om wat vertier te brengen tussen het zware
plantagewerk door. Grootmoeders (nānī's en ājī's) die hun rol vervulden in de
kinderopvoeding, hebben aan de instandhouding van deze verteltraditie ongetwijfeld
het hunne bijgedragen. Dierverhalen zijn overwegend uit India afkomstig rond de
bāgh (tijger), gadahā (ezel), bandar (aap) en sánp (slang), maar de Surinaamse
invloed laat zich toch al aflezen in het voorkomen van diernamen ontleend aan het
Sranan als konkoni (konijn), sabaku (reiger) en krabdagu (wasbeer). Vertellen bij
de hindostanen is minder geritualiseerd dan bij bijvoorbeeld de bosnegers, maar
wel bekend is dat vertellers wachten op instemmende geluiden van de luisteraars
(het huṉkārī bhare).
Het vlechtwerk van verhalen waaruit de genoemde drie grote Indiase werken
bestaan, heeft gezorgd voor een eindeloze stroom orale vertellingen, khissā of
kahānī. De verwevenheid van religie en verhaalkunst in Rāmāyana en Mahābhārata
maakt inzichtelijk waarom het merendeel van de orale vertellingen een moraliserende
kwaliteit combineert met een divertissementsfunctie. Het ene of het andere aspect
kan domineren, maar zelden is een van beide geheel afwezig. Dat geldt ook voor
twee genres vertellingen die afzonderlijk genoemd kunnen worden: verhalen met
de jakhals in de hoofdrol, en verhalen rond de wijze Birbal.
In de hindostaanse literatuur neemt de siyār (jakhals) ongeveer de positie in die
de spin Anansi inneemt bij de creolen, de kantjil bij de javanen en de coyote bij de
Noord-Amerikaanse indianen: de jakhals is een schelm die met altijd nieuwe listen
het heerlijkste eten voor zichzelf opeist. Voor zijn gulzigheid betaalt hij alleen een
hoge prijs wanneer anderen hem met nog slimmere listen de loef afsteken. In Prins
Awin en de twee leeuwewelpjes (1985) is zo'n jakhalsverhaal opgenomen, onder
de fraaie titel ‘Zet neer de rijstebrij en aai mijn staart/Dhar khichari sohráw mor
pochari’. Het werd verteld door Hendrik Sovan (geb. 1956) die het weer had gehoord
663
van een oude man in het district Commewijne.
Een bijzonder vermakelijk soort verhalen vormen de vertellingen rond de wijze
Birbal
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Gobardhan-Rambocus 2001: 430.
‘Khicri’ is een mengsel van rijst en maṯar (dál), figuurlijk te vertalen met: hutspot. Het verhaal
in Kishna 1985: 67-83. Marhé 1985: 148-149 geeft het volksverhaal ‘Canak siyar’ met
vernederlandste titel: De slimme vos.
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die aan het hof van koning Akbar, die regeerde van 1556 tot 1605, ook voor de
lastigste kwesties altijd een inventieve oplossing weet. In Suriname heeft E.N.
Ketwaru voor het eerst twee bundeltjes met verhalen rond deze wijze uit Agra
uitgebracht: Birbal en de barbier en andere verhalen (1991) en Birbal en de bedelaars
en andere verhalen (1992). Ketwaru maakte daarvoor een bewerking van de
Birbal-verhalen die de Indiase Eunice de Souza in All about Birbal I & II verzamelde.
Zo poogde Ketwaru middels de Nederlandse bewerking van een Indiase bron het
664
Birbal-verhaal in Suriname een nieuwe impuls te geven.
Bioscoop, televisie en computer hebben, zoals ook bij andere culturen, de kracht
van de verteltraditie ondermijnd. Moti Marhé beweert voorts dat ook de religieuze
voorgangers (pandits en maulvi's) en de moralisten in de gemeenschap aan de
teloorgang van het vertellen hebben bijgedragen:
In hun bekrompenheid en hun vaak merkwaardige puriteinse geest
verhinderen zij elke aanpassing en ontmoedigen zij hun gehoor dikwijls
tot het vertellen van verhalen met b.v. een humoristische inslag door ze
als onbenullig en verwerpelijk te karakteriseren. [...] In de ogen van deze
voorgangers zijn slechts die verhalen waardig genoeg om verteld te
665
worden die een zedelijke les inhouden (de z.g. drishtanta's).

Profiel: Nauniya
Leven en werk. Gaandeweg hebben de vertellers hun repertoire uitgebreid met
stof uit andere culturen. Duidelijk blijkt dat bijvoorbeeld bij de vertelster Nauniya die
666
geportretteerd werd in Woorden die diep wortelen (1992). Nauniya werd als Poeka
Bisoendei Jagernath geboren te Alkmaar in het district Commewijne op 8 juni 1919
als kleindochter van een Brits-Indisch immigrantenechtpaar. Op haar negentiende
verhuisde zij naar Nieuw Charlesburg aan de rand van Paramaribo, waar zij in
september 1992 op 73-jarige leeftijd overleed. Zij was de vrouw van Chandrika
Persad Edoo, barbier en nāū, omroeper van feestaankondigingen en assistent van
de pandit. Van oude vrouwen die hun verhalen vertelden terwijl de barbier zijn vak
uitoefende, hoorde zijn vrouw vele verhalen. Zelf ging zij zingen op feesten bij
geboortes, huwelijken, het phagvā-feest en na de dood van haar man nam zij de
nāū-functie over. Zij werd een vertelster met een grote reputatie. Van haar vaste
repertoire van circa vijfentwintig verhalen, kwamen er circa twintig uit de traditionele
verhaalstof, de overige waren nieuwe, zelf geïmproviseerde vertellingen. Alle genres
waren erin vertegenwoordigd: koningssprookjes, religieuze en mythische verhalen,
667
Anansitori's , sprookjes van Roodkapje en Assepoester, sociaal-realistische
verhalen met opvoedende moraal, maar wel alle verteld in het Sarnami. Haar publiek
was van alle leeftijden en zij vertelde waar het maar uitkwam: in de winkel, bij andere
mensen thuis of wanneer zij zelf bezoek ontving. Haar enige in druk verschenen
vertelling, opgenomen in Woorden die diep wortelen, is een koningssprookje met
bekende traditionele elementen: een meisje dat in overmoed een waterlelie wil
plukken en door een slang wordt ontvoerd; de ouders sterven van verdriet; de slang
664
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Eigentijdse verhaalstof gaf hij ook in een Birbal-verhaal in Mama Sranan 66-71. Een
achtergrondartikel van J.H. Adhin over Birbal is te vinden in Dharm-Prakash, 5 (1980), nr. 6,
mei. Over hindostaanse volksverhalen: Marhé 1977.
Marhé 1977: 10.
Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 153-171.
Andere voorbeelden van de annexatie van afro-Surinaamse spinvertellingen in Bijlage I.
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aantreft; het zusje dat een wonder verricht door haar ouders weer tot leven te wekken
668
en het happy end. De vertelling wordt afgewisseld met gezongen refreinen; één
ervan wordt tot vijf keer toe herhaald. Nauniya had drie kwartier nodig voor haar
vertelling die in druk drie grote pagina's inneemt. De tot nu toe verschenen verhalen
in aanmerking genomen, lijkt dat een gemiddelde lengte te zijn. Interessant is dat
Nauniya's vertelling, afgezien van de openingszinnen, langs orale weg rechtstreeks
uit India is meegenomen. Tot de dag van vandaag wordt exact hetzelfde verhaal
nog verteld in het Bhojpurī in Uttar Pradesh, waar het geldt als een diepgewortelde
669
vertelling van de Dom, de laagste kaste: die van de straatvegers.

Close-up: Erfleven en vertellen
Toen Mantoorni Soekdai in 1985 overleed moet ze tegen de negentig jaar oud zijn
670
geweest. Haar oudste dochter overleed immers een jaar eerder op
vijfenzeventigjarige leeftijd. Mantoorni woonde op Pont-Buiten in het District Wanica
- op ‘Boyti’ zoals de Surinamers zeggen - in het soort familiebehuizing van drie
woningen op één erf, zoals dat met veel hindostanen buiten ‘de stad’ het geval is.
Op haar hoofd droeg ze immer een orhni, een witte hoofddoek zoals die loshangend
door alle Brits-Indische immigrantenvrouwen gedragen werd. Over haar tengere
figuur droeg zij een jakje met daarover een trui, voorts droeg ze wijde rokken waarin
zij haar geld bewaarde en niet te vergeten ook haar blakaté (shag) die ze altijd zelf
is blijven rollen. Roken en drinken hadden haar stem schor gemaakt; elk weekend
placht zij zich tezamen met haar zoon onder te dompelen in de Palm - rum van meer
dan negentig procent alcohol - tot de dronkenschap erop volgde. Klassieke
familievetes moeten eruit voortgevloeid zijn: de moeder zette de zoon op tegen de
schoondochter, deze op haar beurt nam wraak door schoondochter geen eten voor
te zetten en de medicijnen voor haar ogen te verwisselen met die tegen de reuma.
In de laatste jaren van Mantoorni Soekdai sloeg de blindheid toe. Welk aandeel
hiervan voor rekening van de vaten Palm en welk voor die van de getergde
schoondochter kwam, blijft gissen. Meer en meer voltrok zich haar leven in rituelen.
's Morgens werd ze buiten gezet. Ze poetste haar twee overgebleven, gele
hoektanden en zocht waar de warmte van de zon neerkwam, want, al bezat ze als
enige in de familie een trui uit Holland, Mantoorni had het altijd koud. Daarop begon
ze te bidden, gelijk de moslims: met de handpalmen omhoog.
Tot nog kort voor haar dood is Mantoorni Soekdai een uiterst levendige
persoonlijkheid geweest. Met haar oor voor de radio luisterde zij naar hindostaanse
bands en heupwiegend danste zij mee, de orhni aan weerszijden van haar gezicht
liet de geur vrij van tabak en van de kokosolie uit haar haar. Om de verveling te
verdrijven was niets haar liever dan vertellen en zij moet daarin onuitputtelijk geweest
zijn. Naast Sarnami en Sranan kende ze Hindi dat ze ook in staat was te lezen, ze
bezat een tas vol boeken uit India. De voornaamste bron van haar eigen vertelschat
waren haar ouders die immigranten waren. Koningssprookjes, dierfabels, religieuze
vertellingen uit het Rāmāyana en het Mahābhārata behoorden tot haar repertoire,
maar ook Europese sprookjes als Sneeuwwitje (‘Senobitje’ zei ze) en
668
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Opgenomen in Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 166-171 in het Sarnami met
Nederlandse vertaling van Sheila en Effendi Ketwaru. Jan Soebhag van de afdeling
Cultuurstudies van het MINOWCU heeft andere vertellingen van Nauniya op de band
geregistreerd.
Informatie van Badri Narayan Tiwari van het G.B. Pant Social Science Institute te Allahabad.
Deze Close-up is ontleend aan Van Kempen 1989b: 51-53.
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gebaren makend, liedjes zingend, stemmen imiterend, en na elke uitgesproken
regel vol ongeduld wachtend op de instemming van de luisteraars.
Bronnen. Van de hindostaanse verhaalkunst is nog maar betrekkelijk weinig in druk
verschenen. Een vroege weergave van een fraaie Brits-Indische vertelling gaf de
redemptorist J. Peters met ‘De vier dooven’ in het Petrus Donders Tijdschrift, 18
(1937), pp. 41-44. Sita Kishna publiceerde drie verhalen waarin dieren een
belangrijke rol spelen in Prins Awin en de twee leeuwewelpjes (1985); de verhalen
waren haar verteld door Harisingh Narain, Soekdai Mantoorni en Hendrik Sovan.
Vier koningssprookjes en een Birbal-vertelling, verteld door Martina Kishna en
Jacqueline Kowlessar Misser, publiceerde zij in De fluitspeler en andere verhalen
(1986). Kishna geeft de Sarnami-tekst, zij het ‘hier en daar veranderd en zelfs ook
op enkele essentiële plaatsen helemaal omgewerkt’ en voorts ‘een geheel eigen
671
interpretatie en een complete bewerking in het Nederlands’. Het SIL/Instituut voor
Taalwetenschap bracht voorts orale verhalen van W. Dharampal en S. Moella: Das
djanaawar ke khiessa (Tien fabels, 1976), Wishnoedewie Dihal: India ke tien khiessa
(Drie verhalen uit India, 1976) en S. Algoe: Oerat ghora (De vliegende paarden,
672
1986). In 1973 verscheen in het Nederlands Jairam vertelt..., een inmiddels wijd
673
verbreid verhaal van de historicus André H. Loor, waarin een immigrant vertelt
hoe hij naar Suriname kwam, zijn contracttijd doormaakte en zich vervolgens als
boer in Nickerie vestigde. Het verhaal over de gefingeerde persoon Jairam is
gebaseerd op een aantal vrij door Loor bewerkte interviews, waarvan er één de
674
rode draad van het verhaal opleverde. Suruj Biere publiceerde in 1986 in het
tijdschrift Sarnami het reisverhaal van een ongeveer honderdjarige immigrant, Baba
Ambika Sardjoe, die na tachtig jaar zijn reis van India naar Suriname nog tot in de
675
detail kon terugvertellen. Behalve de genoemde Birbal-verhalen van Ketwaru,
verschenen verspreid een tweetalig Birbal-verhaal van Jacqueline Kowlessar Misser
in Kishna 1986: 77-86 en een van Mantoorni Soekdai in Van Kempen 1989b: 53-55
in het Nederlands. Swami Singh nam verhalen uit het Pañcatantra en ook verhalen
van Afrikaanse oorsprong op in het jeugdboek Swami Singh verteld [sic] (1977).
Verspreid verscheen nog een handvol verhalen. In het tijdschrift Dharm-Prakash
verscheen vanaf jrg. 5, nr. 6, mei 1980, een aantal korte verhalen en geestige
anekdotes. R.M. Marhé (1977, 1980a en 1981) publiceerde enkele verhalen in het
tijdschrift Aisa Samachar. Voorts een drietal in Marhé 1985: 141-151. ‘Ek kahānī/
Een vertelling’ verscheen in Bhāsā, 1 (1983), nr. 1, december, pp. 11-13. ‘Nimak
ke kimmat’ in Bhāsā, 1 (1984), nr. 2, maart, pp. 44-45. Van Mohan Goerdin is ‘Ek
kaháni’ in Bhāsā, 2 (1985), nr. 2, maart, pp. 35-37. Van Nanie Ganga Kanki
verscheen ‘Acambo ke bacca’ in Bhāsā, 2 (1985), nr. 4, oktober, pp. 46-48 & 3
671
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Kishna 1985: 9. Deze wijze van editeren is door mij bekritiseerd in ‘Hindustaanse volksverhalen’
in DWT 24-7-1985 en door het ‘Nationale Talen Coördinatie Comité’ in DWT 9-8-1985. De
uitgaven worden besproken in Rutgers 1988a: 205-206.
Hetzelfde instituut bracht ook orale vertellingen met moderne verhaalstof van Lila Antoe, Tjitra
Mahadew Missier, S. Moella, J. Sukdeo, J.C. Sukdeo-Antoe, Kries Sukhai, L. Sukhai-Goelela,
(1984); titels opgenomen in Bibliography of the Summer Institute of Linguistics in Suriname
(1997: 30-32).
Het werd eerst vertaald in het Sarnami en als Hiendoestaan ke ek djahaadjie ke kahaanie
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(1980, 1983 ) uitgegeven door het Instituut voor Taalwetenschap. Vervolgens in een herziene
redactie herdrukt in Van Kempen & Bongers 1990: 61-74; vervolgens werd de oude redactie
opnieuw afzonderlijk uitgegeven door het CCS in 1997.
Zo vertelde Loor aan Scholtens 1987: 71. Het laatste interview werd op de band opgenomen.
Shurvír 1986a. Het verhaal in het Sarnami - vertaald: Ter herinnering aan de voorouders staat in romaanse en nagari orthografie. In hetzelfde nummer nog een verhaal hem verteld
door immigranten, vertaald: ‘Haal de armband zonder touw uit de put’ (Shurvír 1986b).
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(1986), nr. 1, januari, pp. 42-44. ‘Raja ke larka aur thagin’ in Bhāsā, 3 (1986), nr. 2,
maart, pp. 26-29 & 3 (1986), nr. 3, mei, pp. 43-45. Van Mantoorni Soekdai
verschenen ‘Máyá-rupi sab cij hai/Alles is illusie’ in Van Kempen & Bongers 1990:
51-52, en ‘Kaise Bághke náṉkh pakrán/Hoe Tijger bij de neus genomen werd’ in
Van Kempen & Bongers 1993: 66-68.
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3. Liederen
Van de Brits-Indische contractanten was circa 80% hindoe en 20% moslim. In
Suriname behielden zij de volledige vrijheid om hun godsdienst te beleven, wat
676
ongetwijfeld eraan heeft meegewerkt dat veel van hun cultuur bewaard bleef.
Vooral liederen zijn nauw gelieerd aan de rituelen, de religie en de sociale gebruiken
van de hindostanen. Een onderscheid tussen geestelijke en wereldlijke liederen van
de hindostanen is bezwaarlijk te maken. Sommige liederen die in de erediensten
gezongen worden, hebben een sterk werelds karakter, anderzijds refereren profane
liederen over bijvoorbeeld de liefde en het werk zeer vaak aan de godenwereld die
praktisch elke hindostaan van jongs af aan vertrouwd is en die daarom een
mythologisch of religieus kader biedt dat geen verdere toelichting nodig heeft.
Menselijke verhoudingen in hun ideale vorm worden vaak uitgedrukt door te verwijzen
naar legendarische figuren van goddelijke incarnaties, binnen de eredienst evengoed
als daarbuiten.
Usharbudh Arya publiceerde en becommentarieerde een collectie liederen die
langs orale weg met de hindostaanse immigranten meeverhuisden naar Suriname.
Na de aankomst van de contractanten voltrok zich nog enige adaptatie aan de lokale
Surinaamse condities, zo meldt hij, maar Indiase bronnen blijven herkenbaar: hij
weet van de 100 afgedrukte liederen er 8 te herleiden tot varianten in het Avadhī,
20 in een mengvorm van Avadhī en Bhojpurī en 16 tot varianten die bestaan in meer
677
dan twee talen waaronder Brajbhāshā en Kanaujī. Hij vermeldt ook dat zangers
de neiging hebben om liederen bij bepaalde rituelen, zoals het phagvā-feest, uit
boeken te zingen.
Vele Indiase liedsoorten zijn, indien ze al zijn meeverhuisd naar Suriname, snel
verdwenen. Dat is het gevolg geweest van gewijzigde omstandigheden (de
afwezigheid van de seizoenen bijvoorbeeld maakte dat de bārahmāsā-liederen over
de twaalf maanden van het jaar verdwenen), van het verlies aan bepaalde religieuze
ceremonies en van de algemene wijziging van sociale, kaste- en
familie-omstandigheden (liederen van kahārs, waterdragers, stierven uit, omdat dit
beroep in Suriname niet voorkwam). Voorts hebben westerse invloeden, de moderne
Hindi-films, een hervormingsbeweging als de Ārya-samāj en de christelijke missie
678
en zending de verdwijning van bepaalde geestelijke liederen in de hand gewerkt.
Ceremoniële liederen worden soms solo, maar veelal in groepsverband gezongen,
vrouwen en mannen in de regel gescheiden bij verschillende ceremonies. Er zijn
zowel koren geleid door oudere leden die spontaan optreden, als koren in
georganiseerd verband en veelal gelieerd aan een bepaalde religieuze organisatie.
Elke liedsoort kent zijn eigen toon, stijl en melodie (rāga) en zijn eigen, door een
slaginstrument aangegeven maatgroep (tāla). De lengte van de versregels varieert
sterk (die van de sohars - geboorteliederen - zijn bijvoorbeeld langer dan die van
de ulārās - dansliedjes), eindrijm komt vooral voor in kortere liedvormen als de
ulārās, catnīs en bhajans. Sommige liederen komen voor in
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Nabibaks 1992.
Arya 1968: 2-3. De navolgende informatie over rituele liederen steunt op zijn studie die bijna
uitsluitend betrekking heeft op hindoeliederen. Bespreking van zijn boek door J. van Zanthen
in S 12609/ 17-7-1969. Het geluidsmateriaal dat Arya verzamelde wordt sinds 1992 bewaard
bij het Instituut Kern van de Universiteit van Leiden. Biharie 1971 noemt verschillende
liedvormen, maar is karig met informatie.
Over missie en zending: Ashruf 1986.
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verschillende talen of in mengvormen van talen. In de religieuze liederen zijn het
Avadhī en het Bhojpurī belangrijk gebleven, de eerste taal omdat belangrijke
religieuze en literaire boeken van Tulsīdās als het Rāmacaritamānasa (het
679
Rāmāyana) en de Hanumān-Cālīsā erin zijn gesteld, de tweede omdat de populaire
verzen van Kabīr in die taal zijn overgeleverd. Rabin Baldewsingh geeft een
voorbeeld van een episode uit het Rāmāyana die voor de contractanten bijzondere
betekenis had, omdat er de verbanning van Rām uit Ayodhyā naar Lankā in werd
680
beschreven.
Lokale aanpassingen van liederen hebben soms betrekking op de geografische
aanduidingen. Arya geeft het voorbeeld van de versregel die in Nederlandse vertaling
luidt: ‘de grootvader van moederszijde van de bruidegom is even mooi getooid als
de koning van Delhi’. De notie die de immigranten van Delhi hadden was
waarschijnlijk dat het om een wel heel ver afgelegen plaats ging, zodat zij de
681
versregel veranderden in ‘de koning van Rusland’ of ook ‘de koning van Amerika’.
Dit verschijnsel is overigens ook bekend uit de Bhojpurī-regio in India,
herkomstgebied van vele immigranten, waar het eigen geografische gebied des
genoemd werd (en wordt) en alles wat daarbuiten ligt bides (het andere land, het
682
verre land).
Het instrumentarium dat voor de begeleiding van liederen wordt gebruikt, bestaat
uit verschillende slaginstrumenten (o.m. de dhaplā, een grote, ondiepe, dof klinkende
trom, de khajrī, een soort tamboerijn, de dhol, een soort bastrom aan beide zijden
met stokken bespeeld, de dholak, een kleine, aan twee zijden met de hand bespeelde
trom, de nagāra, een set van een grote en een kleine, met stokken bespeelde trom
en de tablā, een set trommen die met de hand bespeeld worden), koperinstrumenten
(waarvan vooral de ḏhanṯāl, een lange ijzeren stok die bespeeld wordt met een
metalen plaatje, nog vaak gezien wordt, en ook wel de majīrā, twee koperen dopjes
die tegen elkaar worden geslagen; vroeger ook twee fietsbellen!), de ghunghrū
(rinkelbelletjes die om de enkel worden gebonden) en het harmonium.
Snaarinstrumenten kwamen in de begintijd van de immigratie nog geregeld voor,
maar zijn zeldzamer geworden; de sitār, een veelsnarige luit, wordt gebruikt ter
begeleiding van klassieke liederen, terwijl de sārangī, een soort driesnarige viool,
683
amusementsliederen begeleidt.
Arya maakt een onderscheid tussen liederen die uit India zijn overgeërfd en lokale
Surinaamse composities die zowel door de rituele Indiase liederen als volksliedjes
geïnspireerd kunnen zijn. De Indiase liederen deelt hij op in drie groepen: 1. rituele
liederen zonder een geschreven tekst, 2. traditionele liederen uit gedrukte boeken
(zowel religieuze liederen van heilige dichters als Tulsīdās, Kabīr en anderen, als
liederen van een minder religieus karakter) en 3. relatief moderne devotionele
liederen. Van de meeste liederen echter zijn de auteurs niet bekend, en zelfs wanneer
zij aan een dichter worden toegeschreven, dan is dat vaak eerder een kwestie van
respect en prestige, dan een indicatie dat
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Uitgegeven met vertaling en toelichting door Jnan H. Adhin 1976b.
Baldewsingh 1989: 167.
Arya 1968: 3.
Narayan Tiwari 2001: 10.
Arya 1968: 8-10 beschrijft alle instrumenten met afbeeldingen. Biharie 1971: 195-200 geeft
eveneens een goede beschrijving. Raghoebier 1987: 76-77 geeft aan welke liedsoort door
welk instrument werd begeleid. Het huidige instrumentarium wordt beschreven bij Ketwaru
1990: 40-43.
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die dichter inderdaad de auteur was.
Bij de liederen die worden gezongen bij religieuze rituelen merkt U. Arya op dat
een scherp onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende niveaus
van het ritueel. Bij het Vedische en klassieke ritueel gaat een brahmaanse priester
voor; hij zingt de vaste teksten in het Sanskriet; soms zingt een vrouwenkoor
tegelijkertijd liederen in de volkstaal bij wijze van antifoon die hun gevoelens over
het gebeurde tot uitdrukking brengt. Dan is er het ritueel waarin vrouwen en śūdras
(leden van de laagste kaste) de dienst celebreren en in hun eigen taal de geëigende,
rituele liederen zingen (deze selectie op basis van kaste is aan het einde van de
20ste eeuw overigens zo goed als verdwenen). Liederen zijn behalve uitdrukking
van de ritus, ook expressie van menselijke emoties. Sohars drukken zowel
dankbaarheid tegenover de goden als vreugde bij de geboorte van een kind uit.
Usharbudh Arya noteerde in 1967 de navolgende sohar, die hij de populairste noemt
en waarvan verschillende varianten bestaan. Het lied begint met een beschrijving
en vervolgt met afwisselend de stemmen van een sakhi (vriendin van een vrouw)
en Sītā, de vrouw van Rām:
pahalī magana sītā māge javana bidhi purave ho
sītā māgele ajodhyā ke rāja sarajū jī ke darasana ho
dusarī magana sītā māge javana bidhi purave ho
sītā māgele kosillā aisī sāsa sasurā rājā dasaratha ho
tisarī magana sītā māge javana bidhi purave ho
sītā māgele purusa bhagavāna devara bābū lachamana ho
cauthī magana sītā māge javana bidhi purave ho
sītā māge goda ke balakavā agana bhara khelae ho
milahu na sakhiyā sahelarī mili juli calau ho
sītā kauna bidhi kara leyau rāma bara pāyau ho
māghai māsa nahānī agana nahi tāpe agina nahi tāpai ho
sakhi barata rahyau paraivā rāma bara pāyau ho
milahu na sakhiyā sahelarī mili juli calau ho
sītā kauna kavana tapa kara leyau rāma bara pāyau ho
barata rahyau ekādasī aur duvādasī auro duvādasi ho
sakhi tulasī ke diyanā jalāyau rāma bara pāyau ho
je yahi mangala gāve aura gāya ke sunāve, aura gāya ke sunāvai ho
sakhi tulasīdāsa bhali āsa amara phala pāvai ho
Sītā doet haar eerste wens - moge God die vervullen
Sītā wenst dat ze in het koninkrijk van Ayodhya de eerbiedwaardige (rivier) Sarayū
mag zien
Sītā doet haar tweede wens - moge God die vervullen
Sītā wenst dat ze een schoonmoeder mag krijgen als Kausalya en een schoonvader
als Dasaratha
Sītā doet haar derde wens - moge God die vervullen
Sītā wenst dat ze een echtgenoot zal krijgen als de Heer [Rām] en dat ze zijn broer
Laksmana als haar devar [mans jongere broer] mag krijgen
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Arya 1968: 19.
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Sītā doet haar vierde wens - moge God die vervullen
Sītā wenst dat een kind uit haar eigen schoot op het erf zal spelen
- Verman u, vriendinnen, verman u en kom langs [om te vragen],
Welke rituelen heeft Sītā uitgevoerd, dat ze Rām tot man kreeg
- Zich baden in de erg [koude] maand māgha [januari-februari], ik warmde mezelf niet
bij een vuur; ik warmde mezelf niet bij een vuur
Vriendin, ik vastte op de eerste dag van de veertien dagen [van de maan] en verkreeg
Rām tot man
- Kom, vriendinnen, verman u en laat ons gaan [om te vragen]
Wat en welke boetedoeningen Sītā deed [dat ze] Rām als man kreeg
- Ik vastte op de elfde dag van de veertien dagen en op de twaalfde; opnieuw, op de
twaalfde
Vriendin, ik offerde een lichtje aan de heilige basilicum en kreeg Rām als man
Wie dit welstemmende lied zingt en het doet horen [aan anderen]
Vriendin, [zegt] Tulsidas, [er is] goede hoop dat [zij] de vrucht der onsterfelijkheid
685
verkrijgt.

De mathkor-liederen bezingen de Moedergodin belichaamd in onder meer de Aarde.
Aan deze liederen wordt een ritualistische kracht toegekend, vergelijkbaar met die
686
van de mantra's, de traditionele hindoegebeden. De navolgende mathkor werd
door Arya vastgelegd op Leiding 8a in 1962, en wordt gezongen bij het aanbrengen
van de vermiljoene merktekens op de cauk (een met lijnen aangebracht vierkant bij
bepaalde ceremoniën). Het roept de herinnering aan Gaurī en Ganesha op, samen
met die van kleinere goden en er wordt in gerefereerd aan de tikā, de met vermiljoen
aangebrachte punt op het voorhoofd of streep in de haarscheiding.
tīkau mai gauri ganesa re tīkau dharatī maiyā māga tuhāra re
tīkau mai gauri ganesa re tīkau dyuhare bābā mātha tuhāra re
tīkau mai gauri ganesa re tīkau kāliyā maiyā mātha tuhāra re
tīkau mai gauri ganesa re tīkau sātahu bahinī mātha tuhāra re
tīkau mai gauri ganesa re tīkau yahi re pānī mātha tuhāra re
Ik merk Gaurī en Ganesha met de tīkā, O moeder aarde, ik merk de scheiding van je
haar met de tīkā
Ik merk Gaurī en Ganesha met de tīkā, Dīh bābā, ik merk je voorhoofd met de tīkā
Voor elk, moeder Kālī, zeven zusters en dit water [i.e. Jala-devatā, de watergodheid]
Voor elk, zeven zusters, moeder Kālī en dit water
687
Voor elk, dit water, zeven zusters en moeder Kālī

Sommige liederen zijn vast verbonden met rituele handelingen; andere zijn
inwisselbaar voor andere liederen. Cautāls bijvoorbeeld zijn ceremoniële liederen
waarin hindoegoden als Krishna en Rām geprezen worden en die bij allerlei
gelegenheden kunnen worden gezongen, al hoort men ze tegenwoordig vooral bij
het phagvā- of holī-feest. C.J.M. de Klerk geeft dit lied dat gezongen wordt terwijl
men zevenmaal rond de brandende Holiká
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Arya 1968: 38-39. De navolgende Nederlandse vertaling is van mijn hand - MvK.
Deze ritualistische kracht wordt nog versterkt door het tekenen van het cauk-symbool (Arya
1968: 14-16).
Arya 1968: 70. De navolgende vertaling is van mij - MvK. Over de eredienst voor de godin
Kālī: Bakker 1998.
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loopt, een vuur dat de boosaardige Holiká, tante van de jeugdige Prahlád, voorstelt:
Holikā māī deo āshis,
Bacce jīweṉ lākhoṉ baris!
Holiká, moeder, geef zegen,
688
Opdat de kinderen 100.000-tallen jaren leven mogen!

Kabīrs, tweeregelige liedjes die evengoed stichtelijk als obsceen kunnen zijn, worden
eveneens met phagvā gezongen. Een kabīr luidt:
calatī cakkī dekhi ke diyā kabirā roy
do pāṯana ke bīca me sābita rahe na koy
De bewegende molen ziende riep Kabīr uit:
689
Tussen de twee molenstenen ontsnapte niemand ongeschonden

Een bijzonder type vormen de gālī-liederen die vaak een openlijk seksueel thema
bezingen en met duidelijke gebaren worden begeleid (niet zelden tot hilariteit van
het publiek), maar die evengoed een vaste plaats in religieuze ceremonies innemen
als deel van de vruchtbaarheidsritus. De navolgende regels zijn volgens Arya een
parodie op een ernstig Indiaas gelegenheidslied. Ook hier speelt de tīkā een rol, in
een context van echtelijke ontrouw:
bābā bābā pukārai bābā na jānai
delai chinārī pūta sedura jagata saba jānai
Ze roept ‘vader’ ‘vader’; vader is niet op de hoogte Een zoon van een overspelige heeft het vermiljoen gegeven; de hele wereld weet het.

‘Vader’ kan ook worden vervangen door een ander mannelijk familielid.
Naar hun functioneren kunnen verschillende liedsoorten onderscheiden worden.
Allereerst de liederen die betrekking hebben op de levenscyclus: gezangen bij
690
geboorte, eerste kruinschering, eerste schoolbezoek, huwelijk en overlijden. Zo
bezingen de omstaande vrouwen tijdens de tilwān, een onderdeel van de zeer
uitgebreide huwelijksrituelen dat bedoeld is als vruchtbaarheidsritus, de sāṯhi (rijst
die in zestig dagen, dus zeer snel, rijpt) en het dūb-gras, een taaie grassoort die
moeilijk is uit te trekken en daarom symbool staat
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De Klerk 1951: 220. Het lentefeest, samen met divālī het belangrijkste hindoe-feest in
Suriname, wordt uitvoerig beschreven door De Klerk 1951: 218-221, Kaulesar Sukul 1974
en Adhin 1984a. Over divālī: De Klerk 1951: 213-215, Soebhag 1992 en Adhin 1997b: 22-27.
Arya 1968: 106; Nederlandse vertaling van mij - MvK.
Bakker 1999: 67-91 beschrijft riten en feesten. De Klerk 1951 heeft talloze teksten vastgelegd
die deze rites of passage begeleiden. Het gehele huwelijksritueel wordt bij hem beschreven
(pp. 124-200), maar ook uitvoerig bij Speckmann 1965 en voorts bij Adhin 1976c en Van
Wengen & Woerlee 1981. Rouwrituelen bij Bhola 1997 en Rambaran & Ramsoedh 1998.
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voor standvastigheid. Deze vrouwengroepen, badhaws, introduceerden ook
erotische liederen in de huwelijksceremonie:
Tor kicari mor kicari
ekke meṉ mila de
to maiya mor bappa
ekke meṉ suta de
Vermeng jouw pap
met die van de mijne
laat jouw moeder slapen
692
met mijn vader.

Vast onderdeel van het huwelijksgebeuren vormt ook de lonḏá ke nác: tijdens het
aankleden van de bruidegom en later wanneer de bruidegom zich bij de bruid voegt,
danst en zingt de nacaniyá, een als vrouw verklede man die begeleid wordt door
enkele muzikanten. Deze nacaniyá voegt het maagdelijke stel uiterst scabreuze
teksten toe, veelal betreffende de nacht die zij tegemoetgaan. Een buitenstaander
krijgt slechts achter de handpalm een vertaling van de altijd korte teksten.
Dan zijn er de gezangen van de jaarcyclus: de hindoes kennen bijvoorbeeld de
cautāls en kabīrs, de moslims marsiyā en jharrā-liederen. De moslims vieren aan
het begin van het najaar het Tajiyá-feest of muharram dat in oorsprong een
rouwherdenkingsfeest was ter ere van de vermoorde kleinzoons van Mohammed,
Hasan en Husayn, maar dat tot een folkloristisch feest is uitgegroeid. Een gehele
cyclus van festiviteiten duurt veertig dagen, maar het spectaculairste is de dertiende
dag wanneer de Tajiyá - een bouwsel dat symbool staat voor Husayns grafmonument
693
- aan het water wordt toevertrouwd. De rouwliederen die bij de rituelen ten gehore
worden gebracht, bezingen de relatie tussen Husayn en zijn volgelingen en de
694
omstandigheden waaronder Husayn vermoord werd. De tekst van een marsiya
luidt:
kahavā hasana tore janama bhaye kahavā chināyo nāravā
kahavā hasana tuh gena khelyo kahavā gavāyo jānavā
makkā madīnā more janama bhaye dharatī chināyo nāravā
cauke para mai to gena khelyo karabal gavāyo jānavā
Waar heeft je geboorte plaatsgevonden, Hasan, waar is je navelstreng doorgesneden?
Waar speelde je met de bal, Hasan, waar verloor je je leven?
Mijn geboorte had plaats in Mekka [of] Medina, [en mijn] navelstreng is op de aarde
doorgesneden.
695
Ik speelde bal op het erf, moeder, en verloor mijn leven op [het slagveld van] Quarblā.

Een van de jharra-liederen, die vrolijker klinken, luidt:
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De Klerk 1951: 145.
Gecit. bij Baldewsingh 2000: 107.
Hoe enorm zo'n bouwsel kon zijn, blijkt wel uit een foto bij een verslag van een opstand in
1891 van werkers van de plantages Zoelen en Geertruidenberg in Jhauw 1984: 70. Uitvoerig
over tajiyá: De Boer 2001.
Over het feest: De Klerk 1951: 221; Ishaak 1970. Een uitvoerige beschrijving geeft Anoniem
1987c. Onder stimulans van de Afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling vond een grote viering plaats in 1987 die door Cultuurstudies werd
geregistreerd.
Arya 1968: 114. Nederlands vertaling van mij - MvK.
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nadiyā kināre eka semal maliyā lagāye phulavariyā
e maiyā tore desa ke suganā phūla hare liye jātu hai
phūla ke ūpara khūna ṯapakai is bakhata hamare koi nahi
Op de rivieroever staat een semal-boom [waar] een tuinman een bloementuin houdt.
O tuinman, de papegaaien van je land stelen en nemen de bloemen mee.
696
Op de bloem druppelt bloed; nu staat niemand aan onze kant.

In de jaren '80 van de 20ste eeuw raakte het Tajiyá-feest in de vergetelheid.
Een volgende groep wordt gevormd door offerliederen voor het rituele baden
(Gangā-snāna) en voor de eredienst van bijzondere goden: hindoes spreken van
pacrā-liederen. Het navolgende is gericht aan de dorpsgod Dīh:
dihavā lāgau sahāy; dharam sevakavā tuhai binai kare
kaunahi phulavā dihavā lobhāy gailai; kahavā lagāyo itanī der
Dīh, wees [ons] gezelschap als helper - zo bidt de plichtvolle dienaar tot je.
697
Door welke bloem [onderweg] is Dīh verleid? Waar is hij zo lang opgehouden?

Moslims kennen de najams of nazams, a capella gezongen Koranteksten die klinken
op bijvoorbeeld de geboortedag van Mohammed (Milád-U-Nabí) en qavválí, antifonaal
en polyritmisch gezongen lofliederen in het Urdu ter verheerlijking van Allah en zijn
profeet Mohammed, soms ook seculiere liederen. Enkele regels uit een qavválí
luiden:
Kabron meṉ já ke dekh lo,
donoṉ ká bistar ek hai
Ga naar de graven en kijk:
698
de rustplaats van beiden - armen en rijken - is eender

Dan zijn er de seculiere liederen die het alledaagse leven betreffen. In de gazals
bezingen moslims in het Urdu het vrouwelijk schoon, soms begeleid door enkele
699
instrumenten, soms door uitgebreide orkesten. Hindoes hebben landbouwliederen
(bovāī-liederen bij het planten en katāī-liederen bij het oogsten), werkliederen (die
van vrouwen worden titillās genoemd), liederen over het persoonlijke leven
(ongewenste zwangerschap, incest, liefde en jaloezie, zelfmoord), liederen van
sociaal-politieke strekking en liedjes die kinderen zingen bij het spelen. Bij het
jongensspel ‘kabadie’ wordt het volgende liedje gezongen (met vrije vertaling in het
Nederlands):
Tjal, Kabaddi, angana.
Bhenri mare babhana.
O Kabaddi, kom mee naar het binnenhof.
De Brahmaan slacht de kippen.
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Arya 1968: 115. Nederlandse vertaling van mij - MvK.
Arya 1968: 120. Nederlandse vertaling van mij - MvK.
Gecit naar Adhin 1998: 194, die de regels ontleend aan Ustad Sulayman.
Over baithak gana en ghazals: Ketwaru 1990: 41-42.
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Kasaya mare gae.
Mian mare murgi.
De slager het rund.
700
De moeslim slacht kippen. Alles wordt opgegeten.

Baldewsingh vermeldt dat er in de jaren '40 van de 20ste eeuw sociale thema's in
liedjes aan de orde werden gesteld - hij noemt als voorbeeld de noodzaak van
701
onderwijs voor kinderen - en dat daar in de jaren' 50 politieke thema's bijkwamen.
Adhin noemt het peil van de liederen die op Suriname betrekking hadden ‘niet bijster
702
hoog’ en hun vorm ‘traditioneel-Indisch’. Vroeger werden in Suriname ook de
Indiase kaste-liederen gezongen, maar met het praktisch geheel oplossen van de
kaste-tegenstellingen zijn die verdwenen.
Verschillende liederen die Arya opnam, laten zien dat de in Suriname ontstane
orale poëzie de gehele geschiedenis van de hindostanen in Suriname reflecteert.
In de vroegste periode hielden zangers zich bezig met de emigratie uit India. Een
lied van de volkszanger Kishor Mahtab Singh luidt:
Ab se khabardár raho bhái.
Teri bigṟi bát banjái.
Kalkatte meṉ bharti kar ke bhej diye jab bhái
Láye utáre Surinám meṉ ḏipu meṉ bhát khawái.
Tin mahine jalyan safar meṉ lákh jháṉpaṟe khái,
Shri Rám nagar ki carcá kar ke Surinám gaye pahuṉcái.
Hot sawerá nám bulákár bakaṟá ne bát sunái.
Páṉc sál kantrák káṯ lo fir Bhárat dew pahuṉcai.
Cautis hazár Bhárati ái the bárá hazár gaye lauṯái.
1873 se 1916 tak causaṯh jalyan yaháṉ bhái.
Jaháji ban kar áye the, sab ban kar rahe jaháji-bhái.
Bhágya kahuṉ, durbhágya kahuṉ, Kishor samaj meṉ kuch nahi ái.

In vertaling van Rabin Baldewsingh:
Wees nu op je hoede, broeders.
Aan je slechte gesternte zal een eind komen.
In Calcutta zijn we ingescheept,
Getransporteerd naar een depot in Suriname
Waar we werden gevoed met rijst.
Na een scheepsreis van drie maanden vol ontberingen
Bereikten we Suriname, het beloofde koninkrijk van Ram.
Bij het krieken van de ochtend riep de blanke ons
En verzekerde onze terugkeer naar India als ons vijfjaarcontract erop zat.
Vierendertigduizend Indiërs zijn gekomen, twaalfduizend weergekeerd.
Tussen 1873 en 1916 zijn vierenzestig schepen hier gekomen.
We kwamen als scheepsmaten en bleven makkers van elkaar.
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Ontleend aan Kinderspel in Suriname (1963: 46).
Baldewsingh 1989: 168. Verg. ook ‘Notaris chori kare...’ (Marhé 1981).
Adhin 1963: 33.
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Kishor weet niet of hij dit geluk of ongeluk moet noemen.

De remigratiekwestie werd een in liederen bezongen onderwerp, weer later kwam
de sociale hervorming in India en in navolging daarvan ook in Suriname aan bod,
703
maar tenslotte nam Suriname geheel de plaats van Bhārat (India) in. Ook de
moderne teksten zijn gebruik blijven maken van een uit de traditie bekende
vormgeving.
Enkele liedvormen vragen nog om afzonderlijke aandacht: de bhajan, de dohā
en de birhā. Deze vormen horen tot de belangrijkste expressiemiddelen van de
Surinaamse hindostanen en hebben herhaaldelijk een beroep gedaan op de
poëtische creativiteit van hindostaanse dichters. De bhajan is van oorsprong een
hindoelied dat bij elke religieuze of sociale gelegenheid gezongen kan worden.
Zoals psalmen prijzen zij de verschillende aspecten of gedaanten van God; later
verkreeg de bhajan ook een seculiere strekking. Bekend werd een bhajan geschreven
door Sabalsingh omstreeks 1948/49 over de lotgevallen van de hindostaanse
704
705
immigranten. Een andere bhajan, opgenomen door Arya , bezingt de godsvrucht:
bhajana biná baila biráná hoiho
dhobi ke ghara gadahá hoiho ladiyana láda ladaiho
hota bhinasára ḏanḏe khaiho hippo hippo karata pahucaiho
bhajana biná...
naṯavá ke ghara bádara hoiho náka kána chidavaiho
bica sabhá meṉ khisa nipoṟiho apaná bharama gavaiho
bhajana biná
zonder godsvrucht zul je geboren worden als een razende stier.
je zult een ezel in het huis van een wasman zijn; je zult worden opgeladen met stapels
wasgoed;
bij zonsopkomst word je met stokken geslagen en je zult met veel gebalk de vracht
dragen naar de bestemming.
zonder godsvrucht...
je zult geboren worden als een aap in het huis van een circusartiest en je neus en oren
worden doorboord;
te midden van een samenkomst zul je je tanden tonen en je illusies verliezen.
706
zonder godsvrucht.

De dohā is een tweeregelig vers, met een parallelle opbouw van de regels. De
eerste regel geeft een stelling of beschrijving, die contrasterend of explicatief wordt
verhelderd in de tweede regel. Daarmee is dan tevens de moraal uitgedrukt.
Mahomed Rahmān Khān noteerde in zijn Dohā Śikşāvalī [Reeks van instructies in
de doha-vorm] (1953):
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Arya 1968: 30-31.
Deze bhajan wordt later bij de geschreven hindostaanse literatuur besproken (zie § 8.1.3 van
de periode 1923-1957).
Met Engelse vertaling in Arya 1968: 122. Ook, met Nederlandse vertaling, in de Spiegel 62-63.
Arya 1968: 122. Nederlandse vertaling van mij - MvK. Ook in Spiegel 62-63.
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Dui jāti Bhārat se āye, hindu - musalmān kahlāye
Rahi priti donhun me bhāri, jas dui bandhu ek mahtāri
Twee bevolkingsgroepen kwamen uit India, hindoes en moeslims geheten
Een grote vriendschap bestaat er tussen die twee, zoals tussen twee broers van één
moeder

De navolgende dohā geeft in de eerste regel een beschrijving, die als metafoor kan
worden opgevat voor het object in de tweede regel:
Nimyā hai kaṟwā, tabbe ṯhanḏi chāh
Bhaiyā hai nirmohiyā, tabbo dāhī bāh
De nim(boom) is bitter, maar geeft toch een koele schaduw
707
De broer, hoe onmachtig ook, is toch je rechterhand

De birhā is een echt volkslied: het heeft geen voorgeschreven vorm en kan door
elke persoon op elk moment geïmproviseerd worden, zowel door vrouwen als door
708
mannen - het is dus een liedvorm die vergelijkbaar is met de sëkëti van de
Saramakaners. Een gast kan met een lange birhā verwelkomd en geëerd worden,
waarbij musici het lied met hun instrumenten kunnen ondersteunen. Omdat de
zanger of zangeres zich niet gebonden weet aan maatschappelijke regels of
voorschriften, wordt deze liedvorm vaak gehanteerd om kritiek te uiten op bepaalde
misstanden of personen. Verder worden soms ‘birhā-competities’ georganiseerd
waarbij twee partijen elkaar met raadsels, vragen of een discussie-onderwerp
bestoken. Birhās zijn gewoonlijk opgebouwd uit drie delen. De inleiding wordt
gevormd door een tweeregelig vers (een dohā) of een aanroeping (sumiran), al dan
niet van een bekende dichter, om de zegen van ouders, goeroe of godheid af te
smeken. Dan volgt het hoofdgedeelte (lacārī of alcārī) waarin gewoonlijk op geestige
wijze het onderwerp aan de orde wordt gesteld. In de afronding van het lied tenslotte
(jācanī of bisarjan genaamd) dankt de zanger de aangeroepen god of goden of komt
de moraal van het verhaal naar voren. Zowel functioneel als inhoudelijk gaat de
birhā terug op oude Indiase literaire tradities. Een voorbeeld van een birhā die
tegelijkertijd zichzelf definieert is:
Na birhā ke khetī-bārī, nā birhā lāge dār;
birhā hai ik des ke bhaunrā, jiske kanth basi jāy;
koī birhā ke nā pāye pār.
De birhā kan niet worden verbouwd, en er is geen tak waaraan de birhā groeit;
de birhā is een hommel van het een of ander land die in iemands keel zijn woonplaats
kiest;
709
en niemand kan de andere oever (het einde) van de birhā vinden.

Een belangrijk genre van volksmuziek tenslotte is de baithak gáná, die is ontwikkeld
door
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Ontleend aan Bhāsā, 2 (1984), nr. 1, december, p. 19.
Over de birhā: Arya 1968: 29-30, EvS 71, Mahabier 1984, Adhin 1984b (herdrukt in Adhin
1998: 194-198) en Adhin 1999: 91-92. Biharie 1971: 194 zegt dat alleen mannen deze liederen
zingen.
Adhin 1984b: 15. Khetī-bārī betekent letterlijk: akkerbouw en tuinbouw, verbouw van gewassen.
Eerder met varianten bij Arya 1968: 140.
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de tweede generatie Surinaamse hindostanen. De naam - die overigens pas later
in zwang kwam - is afgeleid van baithak (zitting) en gáná (zang) en geeft zo de wijze
710
van musiceren aan. De muzikanten zitten op de grond of op stro, goed zichtbaar
voor elkaar zodat ze hun spel op elkaar kunnen afstemmen. Het
basisinstrumentarium heeft in de loop der tijd enige wijzigingen ondergaan, maar
711
groeide uit tot harmonium, dholak en dantāl. De baithak gáná-liederen zijn
vermoedelijk ontstaan als introductie bij de toneelopvoeringen. Aanvankelijk werden
er Indiase teksten op Indiase melodieën gezongen, maar geleidelijk aan werden er
ook nieuwe teksten geschreven. Baithak gáná-liederen openen altijd met een alap
(aanhef) of een dohā, die letterlijk of variërend is ontleend aan het Rāmāyana of
Mahābhārata. De liederen die dan volgen kunnen verschillend van aard zijn en de
stijl kan met verschillende ritmes variëren van rustig-mediterend tot
opzwepend-exaltatisch; er is wel altijd sprake van een antwoord-respons-structuur
tussen voorzanger en de overige leden van het ensemble.
In de vroegste fase werden er uitsluitend stichtelijk-religieuze liederen gezongen.
Maar na de afschaffing van de contractarbeid in 1916 en de geleidelijke inburgering
van de vroegere Brits-Indische arbeiders, werd er in teksten ook steeds vaker uiting
gegeven aan eigen vreugde en verdriet, het landbouwleven en de geschiedenis van
de parvás (immigratie):
Bara muskil se Surinamwa uthayi.
Bara muskil se Surinamwa uthayi.
Jage Chanderpal Chandarwati jagis nahi.
Jage Chanderpal Chandarwati jagis nahi.
Sabal katlis capu le kar Sarnamwa uthayi,
nahi milal sona ke na cani ke thariyayi.
Met veel moeite hebben we Suriname opgebouwd.
Met veel moeite hebben we Suriname opgebouwd.
Chanderpal werd wakker, Chanderwati bleef slapen.
Chanderpal werd wakker, Chanderwati bleef slapen.
Met schop, houwer en tjap hebben we Suriname opgebouwd,
maar we werden niet beloond met de beloofde gouden bergen.

Rond en na de Tweede Wereldoorlog werd de baithak gáná wereldlijker van inhoud.
De Indiase en de nationale politiek werden erin bezongen, verzetsleiders als Mathura,
Ramjanee en Raygaroo figureerden er evengoed in als Gandhi, Nehru en Jagernath
Lachmon. Schande werd er gezongen van de korte rokjes en strakke beha's die de
meisjes ontsierden. Met de opkomst van de Indiase films ontstond er ook een variant
die zich toelegde op de imitatie van de liederen die in bhakti-films werden gezongen:
hindoeïstisch-religieuze rolprenten met devotionele liedjes. Contacten met Trinidad
en Guyana, waar de bai-
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Ik baseer mij voor de baithak gáná op Baldewsingh 2000 die details geeft over instrumentarium
en muziekstijlen. De geciteerde teksten zijn uit zijn artikel afkomstig. Voor OHM maakte
Baldewsingh in 1995 een tweedelige televisiedocumentaire over de baithak gáná (aanwezig
in NAA, sign. AR23161/AR 231179 en V58740/V58893). Verg. voorts voor de muzikale
aspecten Biharie 1989.
In Anoniem 1984d wordt ook de dhaplá vermeld. Zie voorts Sukhai 1978.
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thak gáná sterker dan in Suriname een gevestigde status genoot, hebben anderzijds
de klassiek georiënteerde stijl van musiceren versterkt. Met de opkomst van de
radio, en dan vooral van de zender Rapar in 1957, steeg de populariteit van de
baithak gáná. Tot dan toe uitsluitend een mannenaangelegenheid, deden vanaf de
jaren '60 ook vrouwen hun intrede in de groepen. Het Sarnami won veld op het
Hindi. Tegen de onafhankelijkheid werd de baithak gáná ingezet als politiek medium,
maar ook liefdesliederen werden populair:
Patar tori kariyainya
lahangwa bhuin dole balam.
Abhi to hai mori
bari umariya ki bari umariya
sainya to ai gail sajariya
sainya to ai gail sajariya
lahangwa bhuin dole balam,
Sas more sowe nanad more jage
dhire se a ja sajariya
lahangwa bhuin dole balam,
Je taille is smal en zwierig
wappert je rok op de grond.
Lieveling,
ik ben nog zo jong;
mijn liefste zit op de bedrand;
mijn liefste zit op de bedrand;
haar rok wappert over de grond.
Mijn schoonmoeder slaapt,
maar mijn schoonzus is wakker; komt stilletjes naar de slaapkamer
de rok wappert al over de grond.

Tegelijkertijd ondervonden de groepen steeds meer concurrentie van de eerste
hindostaanse ‘orchestra's’, grote orkesten met een deels westers instrumentarium,
die zich toelegden op liederen in het Hindi en Urdu uit het onuitputtelijke repertoire
van de Indiase film. De Hindipop deed haar intrede. De baithak gáná leek het
onderspit te delven. Maar in de laatste decennia van de 20ste eeuw deden een
heroriëntatie op het eigen cultuurgoed, en nieuwe impulsen vanuit baithak
gáná-groepen in Nederland het genre herleven, al ging dat samen met de
verschijning van puur commerciële en vulgaire teksten (o wat kraakt het bed/ laat
me op de grond liggen/ schoonpa ligt in het kamertje naast/ hij zou wakker kunnen
worden van mijn enkelbelletjes). Hoe dan ook, zowel Hindipop-groepen als Indiase
zangers namen baithak gáná-liederen op in hun repertoire. Het genre, altijd eerder
geassocieerd met een traditionele bezigheid van ouderen, ondervond erkenning bij
Surinamers van jong tot oud - als dansmuziek evengoed als in zijn klassieke variant
- en bleek voor het eerst zelfs een internationale uitstraling te kunnen hebben.
Tenslotte: in de aandacht die er geweest is voor de liedkunst van de hindostanen,
is er nog nooit op gewezen dat de liederen over de immigratie ook hun tegenhanger
hebben in de regio waar de Brits-Indiërs vandaan kwamen. Onder de Bhojpurī-taligen
van Uttar Pradesh is zelfs een hele traditie ontstaan die is geënt op de verwoording
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van het verdriet dat het vertrek van beminde familieleden heeft veroorzaakt. Veel
van de contractanten waren al zeer jong gehuwd en lieten dus bij hun vertrek een
vrouw achter, die voor haar levensonderhoud geheel afhankelijk werd van de joint
family - een persoonlijke tragiek die ook verteld werd door de immigrant Ambika
712
Sardjoe in het tijdschrift Sarnami. In
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Shurvír 1986a.
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talloze liederen in het Bhojpurī werd - en wordt nog altijd - deze tragiek bezongen,
meestal door vrouwen bijvoorbeeld bij het malen van het graan. Het zijn liederen
die ook door de sprekers van het Sarnami gezien de taalverwantschap gemakkelijk
verstaan kunnen worden:
Gawana karai piya
Ghare baithawale se
Aapane gaile vides re bidesia
Suni sejaria mori nindiya na aawe se
Aapane bhaile Sarnamia, bidesia
Je trouwde met me,
Maar jij ging weg,
Mij achterlatend, o bidesia,
Mijn bed is leeg en alleen kan ik niet slapen,
713
Maar jij bent nu een Surinamer geworden, o bidesia.

Deze traditie staat in de Bhojpurī-regio bekend als de bidesiā. Het woord betekent
in het Hindi ‘vreemdeling’, maar heeft in het Bhojpurī een sterker affectieve betekenis:
iemand van de eigen groep die definitief is weggegaan. Bhikhari Thakur (1887-1991)
creëerde in 1917 ook een stuk dat Bidesiā heette en dat het begin vormde van een
traditie van volkstheater dat buitengewoon populair werd en het verdriet van de
emigratie tot onderwerp had. De bidesiā-traditie heeft alleen betrekking op
weggetrokken contractarbeiders en completeert zo vanaf de andere zijde het zicht
op de in Suriname zo vaak bezongen migratiegeschiedenis.
Bronnen. De belangrijkste collectie (hindoe)liedteksten is Ritual songs and folksongs
of the Hindus of Surinam (1968) van de frequent vermelde U. Arya. Sanskriet
gebeden bij de hindoeceremoniën zijn gepubliceerd door Shastri z.j., met vertaling
in het Hindi en Nederlands. Raghoebier 1987: 13-67, die de ceremoniën uitvoerig
beschrijft, brengt daarop correcties aan. Van de huwelijksliederen, de byáhe ke git,
bij de 60 stages van het huwelijksceremonieel zijn er 45 door De Klerk 1951: 124-200
genoteerd. Beschrijving van kinderspelletjes en liedteksten vindt men in Kinderspel
in Suriname 1963: 44-46. Een flink aantal bhajans en mantra's met Nederlandse
vertaling is opgenomen in Hindoegebeden (1985). Drie bhajans geeft Raghoebier
1987: 62-67. De belangrijkste hindoegebeden en -hymnen (vandaná's, stuti's,
bhajans, kírtans en áratí's) zijn door Naraindat Gangaram Panday verzameld in
Gítánjali (1998) in Romaans schrift en Devanagari, zonder vertaling. In Lalla Rookh,
4 (1979), nr. 6, pp. 14-23 vindt men een aantal cautāls, ulārās en kabīrs. Baldewsingh
2000 neemt 9 baithak gáná-teksten op met Nederlandse vertaling. Een cautāl
toegelicht door Henry D. Shayadsingh in DWT 6322/12-2-1980. Narayan Tiwari
2001 neemt talloze bidesiā-teksten op.

4. Toneel
Het merendeel van de Brits-Indische immigranten was analfabeet. Ver van hun
moederland en afgesneden van hun culturele bronnen wisten zij niettemin hun
culturele identiteit te bewaren, en behalve de erediensten geleid door pandits, heeft
vooral het toneel hierin een belangrijke rol vervuld. In toneel (nāṯak) werd veel van
het oude erfgoed doorgegeven; de opvoedkundige betekenis ervan was minstens
zo groot, zo niet groter dan de amusementswaarde. Toneelopvoeringen waren
713

Kamlesh 1992: 3; Nederlandse vertaling van mij - MvK. Deze alinea steunt geheel op de
informatie die Narayan Tiwari 2001 verschaft.
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bovendien sociale gebeurtenissen die de verspreid werkende contractanten
bijeenbrachten en zo de groepscohesie bevorderden. Traditionele sociale en morele
normen werden erdoor versterkt en een deel van de kennis van
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zang, dans, muziek, historie en religie werd er door geconserveerd. Het moment
van opvoeren werd afgestemd op de kalender van zaaien en oogsten. In
religieus-ceremoniële gelegenheden als chatthī (zes dagen na de geboorte), mūnran
(het kaalscheren van een eenjarig kind) of vivāh (het huwelijk) werd een aanleiding
gevonden om een opvoering te organiseren.
In zijn geschiedenis van het Surinaams-hindostaanse toneel onderscheidt Ramdew
Raghoebier een eerste fase vanaf de immigratie tot 1920, en een tweede van 1920
tot 1940. De eerste fase zou in het teken hebben gestaan van muziek, zang en
dans, terwijl in de tweede fase ‘meer gestandaardiseerde vormen van toneel’
ontstaan zouden zijn, voor een deel teruggaand op de oude Indiase heldendichten,
714
voor een deel op werk van Indiase toneelschrijvers. Er is echter gegronde reden
om tussen deze fasen geen strikt onderscheid aan te brengen. Raghoebier vermeldt
dat voor het eerst een Rāmlīlā-opvoering gegeven werd te Meerzorg in het district
715
Commewijne omstreeks 1920. Maar al in 1911 maakt het dagblad Suriname
melding van een opvoering ‘op Half-Flora en Pad van Wanica (Duysburg)’, dat wil
716
zeggen aan de rand van de huidige stedelijke agglomeratie van Paramaribo.
Omdat dat bericht gewag maakt van ‘Jaarlijksche Hindoespelen’ kunnen we
aannemen dat de traditie van het opvoeren van het Rāmlīlā al enkele jaren ouder
geweest zal zijn.
In de eerste zeventig jaren van de hindostaanse immigratie (tot ongeveer 1940)
was het toneelwezen nog sterk georiënteerd op het land van herkomst. Twee vormen
van toneel waren uit India meegekomen. Het Rāslīlā hield het midden tussen
volksopera en ballet. Stichtelijke liederen werden afgewisseld met uitbeeldingen in
dans van het leven van Krishna. Nauṯankī waren toneelopvoeringen die een hele
avond en nacht duurden, zonder opdeling in bedrijven. De rijmende teksten werden
niet uitgesproken, maar gezongen. Het kon gaan om zowel opvoeringen van delen
uit het epos Rāmāyana, als om stukken van Indiase auteurs die al dan niet gebruik
717
maakten van antieke mythologische stof.
In 1931 verscheen in het katholieke dagblad De Surinamer een uitvoerige
beschrijving van zo'n nauṯankī. De schrijver ervan, vermoedelijk een rooms-katholiek
priester, beschrijft eerst zijn reis over onverharde wegen diep het district in, en geeft
vervolgens weer wat hij ziet. Hij is duidelijk niet ingevoerd in de materie en noemt
het spel een bhajan. Een snaarinstrument heet bij hem gemakshalve een guitaar.
Waarschijnlijk heeft hij niet doorgehad dat de danseres een travestierol van een
man was. Maar de sfeer weet hij treffend te tekenen, sfeer die trouwens niet veel
afwijkt van opvoeringen een halve eeuw later. Om de vroege datum en de
zeldzaamheid van zo'n beschrijving, wordt zij hier in extenso overgenomen.
De zon zonk reeds weg en de koelte van den vooravond verkwikte na de
vermoeienis-
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Raghoebier 1987: 76-81. Het geschreven toneelwerk zal in een latere paragraaf onder de
geschreven literatuur aan de orde komen.
Raghoebier 1987: 110.
S 77/19-9-1911.
Over de Indiase nauṯankī: Hansen 1992.
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sen van een heelen dag jagh.
In lange rijen zaten ze gehurkt tusschen stoeiende kinderen en nuttigden
met een zekere waardigheid hun maal van bokgebraad, rijkelijk aangevuld
met bijbehoorende schotels.
Langzaam zochten ze zich daarna 'n plaats bij 't tooneel. De lampen
gingen aan en het gedrang en gejoel bij het tooneel nam toe. Toen de
aanwezige gasten hun plaatsen vlak er voor innamen waren er reeds
zeker duizend bezig te wachten op de bhadjan.
Onder de overkapping van de persenningen [Surinaams-Nederlands:
dekzeilen] zaten er de vrouwen met bonte sluiers, wilde gamma's van
kleuren in schemerlicht, dat er iets teers over streelde. In het rond stonden
vooral de mannen, schouder aan schouder geperst, de beste plaatsen
hoffelijk aan de vrouwen latend.
Als de proloog bij gesloten doek gezongen wordt, begint het geroep en
gechut om stilte en zwelt zoo, dat voor de achterste rijen de zang verloren
gaat. Na eenigen tijd wijkt het scherm en de spelers met de danseres,
aan de eene zijde aangevuld door het orkest, worden met bengaalsch
vuur belicht. Het rood en groen flakkert over het goudborduursel der
kostuums en doet de schel gekleurde hoofdtooi vonken schieten.
Dan neemt het spel een aanvang.
De intonatie is sleepend met intervallen van een halven toon. Het orkest
valt in en de zanger heft zijn coupletten aan. Nu eens sleepend als een
elegie. Dan weer resoluut als een martiaal andante. De legati roepen
bijwijlen herinneringen op aan Gregoriaansch en oude Hebreeuwsche
melodieën. Maar het is alles zoo vreemd. De woorden, de eentonige
muziek, heel de sfeer...
Er komt een overgang. Plotseling stokt het rythme. De guitarist dirigent
klakt met de tong korte, droge geluiden in scherp staccato. Onmiddellijk
daarop zijn mannetjes aanvurend met geblaas als van een kat, dat sterk
doet denken aan jazz-geluid, versnelt hij het tempo tot wervelende razernij,
die inderdaad jazz suggereert, tot in de syncopen toe. De zanger volgt
onfeilbaar het tempo, de heetste passages aan het orkest alleen latend.
En onderwijl scandeert in den kring de danseres het rythme, eerst
aarzelend, met de voeten, waaraan enkelbanden met belletjes, die
voortdurend rinkelen en gelijk opgaan met 't accompagnement van de
rondbuikige guitaar. Na de aarzelende inleiding neemt ze 't rythme over
en heupwiegend volgt ze de melodie om met ingewikkelde voetzetting te
eindigen in snelle wendingen, waarbij de wijde, goudbelegde rok breed
uitslaat en waaierend weer toevalt in voortdurende herhaling.
Hoe langer hoe meer komen ze erin en tenslotte stoort er zich niemand
meer aan geleuter van kinderen, die vechten om een plaatsje of gekijf
van grooten, die elkaar in den weg zijn en elkaar hinderen om eens
gemakkelijk te verzitten.
Tekst en melodie, muziek en dans, hebben hen te pakken en ze deelen
nu slechts één gedachte: dat het zoo lang mogelijk mag duren.
En het duurt ook lang.
Er kómt geen eind aan.
718

Een sociaal-cultureel-religieus ritueel tot heil van de verrichter en zijn familie (Gangaram
Panday 1977); hier hoogstwaarschijnlijk een eredienst voor Kālī, gezien het
bokkengebraad. Jag's hebben altijd een religieus karakter en dit karakter kan zich in
veel gedaanten op het toneel voordoen. Informatie van Jan Soebhag en Effendi Ketwaru.
Over de jag ook: Bakker 1999: 71-72.
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De vreemde gasten trekken de een na den ander weg. Maar de eigenlijke
feestvierders blijven. Het is goed zitten op de dikke laag stroo. En de
bediening is uitstekend. Waarom zouden ze niet blijven en de bhadjan
volgen tot de acteurs er zelf mee uitscheiden?
De guitarist is nu blijkbaar geheel onder invloed der teksten, die kennelijk
heftig worden. Het zwaard van den voornaamsten zanger onderstreept
de woorden met driftige houwen. De guitarist werpt zijn hoofddoek af en
stoot energiek het rythme na. Dan eindigt fortissimo in 'n dissonant heel
de warreling als door een geheime macht tot stilzwijgen gewurgd. De
gasten klappen in de handen en van achteren klettert uit de dikke rijen
der Hindostani het zwellend applaus mee.
En even daarna begint 't weer met een nieuwe strophe.
719
Dit spel zal de eerste uren niet eindigen...
Misschien de belangrijkste erfenis van de Indiase orale cultuur is het Rāmlīlā. Dit
Spel van Rām is de gedramatiseerde versie van het epos Rāmāyana en wordt
gespeeld in tien achtereenvolgende dagen, beginnend op de eerste dag van kārtik
720
(de periode oktober/november). Het spel heeft een gewijd religieus karakter en
begint daarom de eerste dag met een aum-ceremonie, terwijl op de andere dagen
de kortere ārtī-ceremonie aan het spel voorafgaat. Het Rāmlīlā kan zowel in een
theater als op een buitenpodium worden opgevoerd, maar in Suriname wordt het
speelvlak bijna altijd gevormd door een veld half zo groot als een voetbalveld (50
bij 25 meter). Aan de twee korte zijden bevinden zich in het midden tegenover elkaar
Ayodhyāpur (de hoofdstad van koning Rāms rijk) en Śri Lankā (het rijk van koning
Rāvana). Houten stellages geven deze plaatsen aan, soms geven andere
decorstukken het boslandschap en de paleizen weer. De spelersgroep van ongeveer
veertig acteurs bestaat enkel uit mannen en is opgedeeld in drie duidelijk van elkaar
onderscheiden partijen. De spelers aan Rāms zijde worden wit en geel beschilderd,
dragen koninklijke kostuums en krijgen een prachtige kroon op het hoofd, de mukut.
De groep demonen van Rāvana is zwart beschilderd of draagt afschrikwekkende
maskers, Rāvana zelf een masker met tien koppen. De demonen zijn slordig gekleed
en blijven vaak halfnaakt. Ze maken allerlei koddigheden tot groot vermaak van het
publiek. De leden van het apenleger van Hanumān dragen een apenmasker en zijn
rood beschilderd en zij dragen een staart. Hoogtepunten van het spel zijn het huwelijk
van Rām en Sītā op de derde dag, het afsnijden van de neus van Rāvana's zuster
Śūrpanakhā door de jaloerse Lakshmana en de strijd tussen de twee legers. De
laatste dag vernietigt Rām de tiran Rāvana en het spel eindigt met Bharat-milāp,
de ontmoeting van Rām met Bharat die hem als koning in Ayodhyā heeft
721
vervangen. Zo draagt het Rāmlīlā een hele set waarden en normen over: de
eeuwige trouw van de vrouw aan haar man, het vreedzaam samenleven, plichtsbesef,
de bestraffing van overmoed en onrecht enz.
De verzen van het Rāmlīlā worden door één persoon gezongen en voorzien van
een toelichting op wat de acteurs vervolgens zullen uitbeelden. De spanning bij het
publiek wordt hierdoor verhoogd. De acteurs spreken dus geen geschreven teksten
uit. Op bepaalde momenten in het spel wordt er muziek gespeeld die voornamelijk
van religieuze aard
719
720
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‘Zeldzame huldiging. Jagh met bhadjan ter eere van een priester. Hindostani in hun
sfeer’, in DS 81/ 8-10-1931.
De navolgende beschrijving van het spel is gebaseerd op Punwasi 1971, Shayadsingh 1979
en Raghoebier 1987: 102-116. Over het spel voorts Adhin 1977 (herdrukt in Adhin 1997b:
33-39) en Ishaak 1979.
Welke spelfragmenten gespeeld worden, geeft Raghoebier 1987: 104-110 aan.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

303
is. Het instrumentarium bestaat uit śankh (een schelp), gharivāl (een platte gong),
gharigẖānṯ (een komvormige gong), nagāra (set van twee trommen) en turuhī (een
blaasinstrument). Wanneer liederen de gesproken teksten afwisselen, worden deze
begeleid op het harmonium, de ḏholak (diepe trom) en de ḏhanṯāl (de metalen staf).
De Surinaamse kranten vermelden Rāmlīlā-opvoeringen in 1911 en 1930. Het
bekendste centrum van opvoeringen was Jánboiti (Half Flora, net buiten Paramaribo)
waar Jatai Sádhu Balwantsingh de leiding had. Van deze legendarische sádhu
(asceet), in de volksmond bekend als Hansu ke Baba (Vader van Meerzorg), ging
722
de mare dat hij op zijn sandalen over de Surinamerivier gewandeld zou hebben.
Ook in andere delen van het land vonden Rāmlīlā-opvoeringen plaats, zoals in
Karambhog (Kroonenburg), Hansu (Meerzorg) en Buddhupási (Welgedacht B) en
723
in de jaren '30 en '40 te Imiltási (L'Hermitage). Daarna brak een periode van
malaise aan. In 1966 maken de kranten opnieuw gewag van het Rāmlīlā en vanaf
724
de jaren '70 neemt de frequentie enorm toe. Dit laatste zegt iets over de
veranderende publiciteitscultuur bij de hindostaanse bevolkingsgroep;
hoogstwaarschijnlijk is in veel meer jaren van de 20ste eeuw wel een of andere
vorm van Rāmlīlā opgevoerd, maar de noodzaak van publiciteit in de
Nederlandstalige kranten die primair de stadsbevolking bereikten, werd door de
hindostanen in de districten niet opportuun geacht. Opvoeringen waren in de regel
aangelegenheden van buurtbewoners, geleid door een pandit (religieuze voorganger).
Eerst later drong het Rāmlīlā door tot de opvoeringspraktijk van vaste toneelgroepen.
In het laatste kwart van de 20ste eeuw deden zich verschillende veranderingen
voor in de opvoeringspraktijk. Vrouwen gingen de vrouwenrollen spelen en schmink
nam de functie van de maskers over: rogan ke nāṯak (schminktoneel). Er werd niet
meer vastgehouden aan de traditie-gebonden opvoeringstijd, weinig werd nog
gebruik gemaakt van de vele toepasselijke chaupái's (vierregelige strofen) uit de
Tulsī-Rāmāyana en de zanggroepen die met traditionele instrumenten muzikaal
725
begeleidden. In 1972 werd het Rāmlīlā ook in het Nederlands vertaald door D.
726
Dhonday en Leonore de Vries en opgevoerd in Nickerie. Het spel verhuisde
vervolgens mee naar Nederland, waar S.G.M. Kalpoe er in 1980 een uitvoering van
727
gaf. Rāmlīlā en Mahābhārata zijn ook rijke bronnen van inspiratie geweest voor
Surinaamse toneelschrijvers (zie § 9.4.3 van de periode 1957-1975).
Ramdew Raghoebier constateerde in 1987 een achteruitgang in opvoeringsniveau.
De kennis van het spel zou afnemen en de artistieke vorming en discipline van
acteurs en regisseurs zou te wensen overlaten. Bovendien merkte hij op dat het
respect voor het Rāmlī-
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Adhin 1997b: 36-37 vertelt over hem.
Raghoebier 1987: 114-115 vermeldt dat er tussen ongeveer 1900 en 1950 Ramlila-opvoeringen
zijn geweest te Jánboiti (nu Half-Flora), Pad van Wanica (Frederikshoopweg, KM 13, Tout
Lui Fautweg, KM 9 en Hanna's Lust), Hermitage, Mattonshoop (Skropholo), Leiding 9a,
Nieuwzorgweg (Fowruboitie) en Kwatta (Vierde Rijweg). Hij vermeldt geen opvoeringen in
Nickerie. Raghoebier noemt ook verschillende leiders, maskermakers en acteurs.
Berichten uit 1972, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997
(opvoeringen van de Javaanse versie in 1983, 1989 en 1990).
Adhin 1997b: 37.
Zie Anoniem 1973b.
Zie Marhé 1980b en Anoniem 1982. Een foto-onderschrift in Oso, 8 (1989), nr. 2, december,
p. 166 maakt ook melding van een opvoering in Den Haag ter gelegenheid van Milan 1988;
bij dit soort feestelijkheden gaat het in de meeste gevallen om opvoeringen van fragmenten
uit het Rāmlīlā.
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lā niet meer zo groot is als vroeger. Veranderingen die zich in India voltrekken,
zouden volgens hem ook in Suriname kunnen worden doorgevoerd: het spreken
van de teksten door de acteurs zelf, het toelaten van vrouwen in bepaalde rollen,
728
het schminken in plaats van het dragen van maskers.

5. Spreekwoorden en raadsels
Maslā, spreekwoorden, hebben binnen de hindostaanse cultuur altijd een belangrijke
plaats ingenomen, al lijkt het erop dat de bekendheid ervan bij de jongere generatie
afneemt. Onderzoek ernaar is nog niet verricht. De meeste maslā gaan terug op de
Indiase literatuur en de Indiase talen, en veel ervan refereren aan namen en
begrippen uit de religieus-mythologische wereld. In het proces van Surinamisering
ondergingen ze een vertaling naar het Sarnami, maar naar het schijnt vrij zelden
een inhoudelijke transformatie naar de Surinaamse situatie. Dat ze frequent in orale
vertellingen opduiken, is duidelijk, maar of ze ook doorwerken in de geschreven
literatuur, moet nog worden onderzocht. Zoals met de spreekwoorden van alle
culturen komen er evenveel maslā voor van een verheven moraal, als van een meer
alledaagse moraliteit. Van die laatste is een voorbeeld:
Patohu se nátá áur sáso se bair
in vertaling:
Met de schoondochter sluit je vriendschap, terwijl je de schoonmoeder
729
in vijandschap houdt.
Populair zijn de bujhaunī of raadsels, waarvoor globaal dezelfde opmerkingen
aangaande herkomst en functioneren gelden als voor de spreekwoorden. Ze genieten
populariteit onder mensen van alle leeftijden en worden soms fraai verwoord, zoals
in dit voorbeeld:
dhúp lage súkhe nahíṉ
aur cháṉh lage kumhláe
he sakhí, ham tose puchbe
pavan lage kyoṉ mar jáe
in de felle zon droogt het niet
maar in de schaduw verwelkt het
o vriendin, ik wil je vragen
730
waarom gaat het dood in de wind?

728
729

730

Raghoebier 1987: 114.
Bhāsā, 3 (1986), nr. 4, september, p. 32. Dit en andere raadsels hoorde Jnan Adhin in
de jaren '30 op plantage Ornamibo van zijn ouders en de landarbeiders die voor zijn
vader werkten (mededeling J.H. Adhin).
Bhāsā, 3 (1986), nr. 4, september, p. 36. Antwoord in 4 (1987), april, p. 46.
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Het antwoord heeft alles te maken met de totstandkoming van dit boek: pasiná
(zweet).
Bronnen. Grote hindostaanse verzamelingen spreekwoorden zijn nog niet in
boekvorm verschenen. Wel hebben de tijdschriften Aisa Samachar (1974-1989),
Sarnami (1982-1986) en Bhāsā (1983-1992) met regelmaat spreekwoorden
gepubliceerd (Marhé 1979 & 1982, Akkal 1979). Bhāsā kende ook rubrieken voor
maslā en bujhaunī.
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Javanen

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

309

1. Inleiding
Als op 9 augustus 1890 vierennegentig javaanse mannen en vrouwen in Paramaribo
voet aan wal zetten, vormen zij de voorboden van de brengers van een uniek stuk
cultuur in Zuid-Amerika. De immigratie van javaanse contractarbeiders zou tot 1939
duren en in die periode kwamen 32.620 javanen naar Suriname. Ruim eenvijfde
van hen zou remigreren, maar vijftig jaar na het laatste immigrantenschip had de
731
javaanse bevolking zich ongeveer verdubbeld. De eerste groepen arbeiders
vonden werk op de suikerplantage Mariënburg in het district Commewijne. Later
werden zij tewerkgesteld op andere plantages in Commewijne en vonden zij - vooral
als kleine landbouwers - hun weg naar de districten Wanica (met een concentratie
rond Lelydorp), Nickerie en Saramacca, en naar de hoofdstad. In Paramaribo staat
vooral de wijk Blauwgrond bekend om zijn javaanse cultuur. Na de Tweede
Wereldoorlog voltrok zich hun politieke en sociale emancipatie. Van de kleine
landbouw bewogen de javanen zich naar andere domeinen die traditioneel waren
732
voorbehouden aan creoolse stadsbewoners. Tegelijkertijd kwam ook een proces
van secularisatie op gang onder de traditioneel islamitische javanen (slechts een
733
klein percentage is christelijk of hangt de traditionele Agama Jawa aan).
De immigranten kwamen van verschillende streken op Java en spraken dus ook
verschillende varianten van het Javaans. Op de heenreis ontstond langzaam een
gemeenschappelijke variant, die in Suriname nog beïnvloed werd door het
Sranantongo en het Nederlands, en vooral wat de toponiemen betreft: ook door het
734
Sarnami. Alle lexicale en fonetische verschillen waren daarmee niet verdwenen.
Gemeenschappelijk is wel dat het grote aantal taalregisters van informeel naar zeer
formeel, in Suriname werd gereduceerd tot een informele taalvariant, het ngoko, en
735
een formele variant, het bâsâ. Op 26 augustus 1986 is er een officiële spelling
voor het Surinaams-Javaans afgekondigd en in 2001 verscheen er het
736
Surinaams-Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo.
Mondelinge overlevering speelt in de cultuur van de javaanse bevolkingsgroep
een grote rol. Vroeger kenden de desa (dorpsgemeenschappen) een kebayan
(dorpsbode) die voor berichtgeving naar mensen op grotere afstand sloeg op de
kentong, een uitgeholde, verticaal opgehangen boomstam, of een lesung, een
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Van Lier 1977: 160. Vanaf 1930 kwamen de javanen als vrije immigranten. 7242 Javanen
(22%) remigreerden. Over die remigratie: Lockard 1978 en Grasveld & Breunissen 1990:
48-55. Ismael 1949: 45 geeft afwijkende cijfers: 32.956 javaanse immigranten, waarvan er
8.820 remigreerden. Historisch-sociologisch standaardwerk is nogal altijd De Waal Malefijt
1963. Een recent, beknopt overzicht van de geschiedenis van de javanen in Suriname geeft
Van Wengen 1990. De koloniale en wetenschappelijke beeldvorming betreffende de javaanse
cultuur behandelt Hoefte 1990b.
Hassankhan 1993: 101. Hassankhan beschrijft deze emancipatie, evenals Sarmo & Vruggink
1992.
Van Wengen 1975: 5. Van Wengen analyseert de veranderingsprocessen onder de javanen.
Over deze toponiemen: Vruggink 1987 & 1991. Een geschiedenis en beschrijving van het
Surinaams-Javaans is te vinden in de inleiding van het Surinaams-Javaans-Nederlands
woordenboek (Vruggink & Sarmo 2001: xxi-lxxviii).
Spreek uit: boso (met de o van hok). Zie hierover b.v. Surinaams-Javaans 1982-84, Blufpand
e.a. 1987, Gobardhan-Rambocus & Sarmo 1993 en vooral: Wolfowitz 1991. Een spraakkunst
geven Setrowidjojo e.a. 1994.
Zie Vruggink 1990 en Vruggink & Sarmo 2001.
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uitgeholde boomstronk. Hij nodigde uit voor festiviteiten waarop vertellingen,
drama en wayang werden gebracht, die in

737

Sarmo 1996/1997: 53-54. Sarmo, die de ontwikkeling van de javaanse communicatie in grote
lijnen schetst, vermeldt dat de lesung nog in 1997 gebruikt is in Lelydorp tijdens een
maansverduistering.
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de overdracht van sociale en morele waarden van grote betekenis waren. Overigens
neemt dit niet weg dat tekstboekjes in de onderrichting altijd een rol hebben gespeeld:
Vruggink wijst erop dat orale letterkunde bij de javanen primair betrekking heeft op
de presentatie en dat dit niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat die letterkunde
738
zonder enige tussenkomst van het geschreven woord, is overgeleverd.
Rijk is de literatuur die de javanen vanaf 1890 uit hun land meebrachten naar
Suriname en die ze daar verder vertelden en op de duur ook een specifiek
Surinaamse gedaante gaven. Dat verloop is soms betiteld als een proces van
vervlakking. Zo stelde de op Java geboren toneelregisseur Edwin Thomas, die in
de jaren '50 in Suriname werkte, in 1957 dat ‘de verschillende kunstuitingen hier
739
niet zo intensief en stijlvol beoefend worden als op Java’. De Ware Tijd diende
hem van repliek en schreef:
De heer Thomas begaat de fout zich illusies gemaakt te hebben over
Suriname, waar hij nooit eerder geweest was. Door de vergelijking met
het Java van zijn jeugd komt hij in een bepaalde gemoedstoestand en
spreekt over de ‘sociale misstanden’ in Suriname. Door deze
gemoedstoestand van de heer Thomas zijn positieve geluiden uitgebleven.
Hij zegt nergens hoe het wel moet in Suriname, waardoor zijn artikel als
niet-constructief moet worden aangemerkt.
Thomas spreekt zichzelf tegen als hij aan de ene kant constateert dat de
Indonesiërs hun kunstuitingen niet intensief en stijlvol beoefenen, terwijl
hij aan de andere kant spreekt over een eigen Surinaamse cultuur,
waarmee bedoeld wordt een cultuur die alle bevolkingsgroepen in
740
Suriname zal bestrijken.
In een Close-up zal het proces van Surinamisering van een javaans verhaal worden
nagegaan. Overigens demonstreert de Surinaams-javaanse cultuur dat adaptatie
aan de Surinaamse omstandigheden nog niet altijd het behoud van de cultuur
betekent. Tijdens zijn onderzoek onder de javanen in 1962 moest G.D. van Wengen
vaststellen dat verschillende vormen van javaanse cultuur al verdwenen waren bangsawan (een soort toneel), wayang golek (spel met ronde houten poppen),
angguk en rodad (dansen met gereciteerde Arabische tekst); het gedanste drama
741
dat bekend staat als menorèh stond op het punt van verdwijnen.
De bestudering van het Surinaams-Javaanse cultuurgoed staat nog in de
kinderschoenen. Veel oraal materiaal is verzameld door de afdeling Cultuurstudies
van het Surinaamse Ministerie van Onderwijs en Cultuur, maar nog maar een fractie
van dat materiaal is geanalyseerd op structuur, culturele context en de transformatie
naar een Surinaams-javaanse variant toe. Systematisch onderzoek is er gedaan
naar de jaran képang en de tayup en janggrung, en er is een eerste, voorzichtige
742
studie gemaakt naar javaanse verhalen. Maar als het om liederen en toneel gaat
moet bijna alles nog gedaan worden. Het navolgende kan dus niet anders dan als
een voorlopig en zeer lacunair overzicht gepresenteerd worden.
738
739
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Vruggink 1989: 171.
Thomas 1957: 87.
In een bespreking van het gedenkboek Culturele activiteit in Suriname (Lichtveld 1957)
in DWT 127/30-1-1958.
Van Wengen 1975: 47-48.
Een structuuranalyse van een viertal javaanse verhalen maakte Esther Pawirodirjo in een
onuitgegeven doctoraalscriptie die te raadplegen is bij het KITLV (Caraf) in Leiden (Pawirodirjo
1988). Een inleiding op javaanse volksverhalen geeft Vruggink 1989.
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2. Verhalen
Javaanse verhalen moeten in twee groepen worden onderverdeeld. Een eerste
groep wordt gevormd door de verhalen die stammen uit literaire bron en dan met
name de grote epen Mahabharata en Ramayana die tijdens wayang-opvoeringen
met poppen worden nagespeeld. Episodes uit deze epen worden lakon genoemd.
Een tweede groep zijn de verhalen zonder literaire oorsprong, de volksverhalen die
van mond tot mond worden overgeleverd. Zij worden dongèng of dongèngan
genoemd (verhaal), of dongèngan rakyat (volksverhaal). De oorsprong van deze
verhalen is zelden of nooit te achterhalen: de vertellers weten niet altijd van wie zij
zelf de verhalen gehoord hebben. In sommige gevallen is het onduidelijk of de bron
Javaans of westers is, en zelfs is niet altijd aan te geven of de vertellingen al dan
niet teruggaan op een schriftelijke bron. Pak Roosmin Amatdawoed uit Domburg als vrije immigrant in 1930 naar Suriname gekomen -, gaf aan dat hij zowel van zijn
grootvader op Java verhalen had gehoord, als dat hij zelf verhalen uit bundels had
743
geput. Slechts éénmaal is in de Surinaams-javaanse verhaalschat een verhaal
aangetroffen dat geografisch geheel in Suriname is gesitueerd, een verhaal dat
verteld werd door pak Sadjat Amatoemar van Koewarasan, en dat zich afspeelde
744
in de contracttijd op de plantage Slootwijk. Blijkbaar gaat het om een verjavaanste
745
variant van een oud verhaal in het Sranan.
Het waarschijnlijk populairste genre wordt gevormd door de verhalen rond de
Kantjil-figuur, in Suriname de koni-koni, het konijn (en niet het bisamhertje uit
Indonesië), dat in zijn gevatheid en schelms karakter verwant is aan de vos Reinaert
en de spin Anansi - al meent Vruggink dat het aantal kuren dat hij uithaalt gering is
746
vergeleken bij wat de spin presteert. Verschillende bekende motieven uit de
volksliteratuur komen ook in javaanse vertellingen voor: in een verhaal verteld door
pak Amatdawoed komt de transformatie voor van een lelijk dier in een schone
747
prins.
In het verleden werden verhalen vooral verteld bij de lèk-lèkan, een
gemeenschappelijke nachtwake die werd gehouden bij de grote rites de passage
van het leven: geboorte, besnijdenis, huwelijk, overlijden. De keuze van de vertelling
hing af van de gelegenheid: bij een overlijden werden spookverhalen verteld, bij
een besnijdenis verhalen met een jongen in de hoofdrol. De verhalen waren bedoeld
om de lange nacht door te komen en te zorgen dat de mensen wakker bleven zodat
748
de kwade geesten wegbleven. Tegelijkertijd werd de mensen op onderhoudende
wijze een patroon van normen en waarden doorgegeven. Bijzonder populair tijdens
deze lèk-lèkan waren ook de raadsels die de mensen elkaar opgaven - een gebruik
dat ook bij de creolen bekend is.
Hein Vruggink en Johan Sarmo verzamelden aan het begin van de jaren '80 een
veer-
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Vruggink 1989: 172. De mededeling van Sarmo 1996/1997: 53 dat de immigranten geen
schrift bezaten, lijkt iets te generaliserend.
Vruggink 1989: 178 geeft een samenvatting van dit verhaal, ‘Bajul bèbèk’. Een andere door
hem opgenomen versie werd verteld door mbok Sani van Meerzorg.
Setrowidjojo e.a. 1994: 39-40 geven een rijtje van Sranan spreekwoorden die ook door javanen
worden gebruikt, naast Javaanse spreekwoorden en uitdrukkingen (37-40).
Vruggink 1989: 176.
‘Triyanti lan Trimulya/ Triyanti en Trimulya’ in Pawirodirjo 1988: 56-73.
Suparlan 1976: 249-250.
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tigtal vertellingen van negentien vertellers, bijna alle mannen. In ongeveer tweederde
van de gevallen ging het om op Java geboren immigranten, de overigen behoorden
tot de eerste generatie in Suriname geborenen. In leeftijd varieerden zij van vijftig
749
tot ver in de tachtig. Op plantage Zoelen woonden rond 1985 nog twee mannen
die voor een publiek vertelden, maar in 1992 bleken die overleden. In dat jaar werd
voor het foto/tekstboek Woorden die diep wortelen een portret gemaakt van de toen
84-jarige pak Siswowitono te Meerzorg; voor een luisterend publiek vertelde deze
toen al vijfentwintig jaar niet meer, en de vertelling die hij in 1992 op speciaal verzoek
in besloten familiekring ten beste gaf, bleek een soort samenvatting van een veel
750
langer verhaal te zijn. De verteltraditie onder de javanen lijkt dus bijna uitgestorven.
De opkomst van band-, cassette- en videorecorder en de verminderde beheersing
van het Javaans hebben de belangstelling voor een luistersessie sterk doen afnemen,
vooral bij de jongeren. Alleen van pak Slamet Modiwirjo in Lelydorp is bekend dat
hij nog orale verzen improviseert bij bijzondere gelegenheden.
Bronnen. Met de verschijning van door Johan Sarmo en Hein Vruggink geredigeerde,
tweetalige reeks ‘Javaanse vertellingen uit Suriname’ werd een begin gemaakt om
het bij Cultuurstudies bijeengebrachte materiaal te publiceren. In 1983 verschenen
Dongeng Kancil/Het verhaal van Kantjil, verteld door Saleman Siswowitono (in 1908
geboren op Java en in 1928 als contractant naar Suriname gekomen), en Djoko
Miskin/De arme jongeling, een vertelling van Pamin Asmawidjaja (geb. ca.
1930-1982). In 1988 verscheen de vertelling Kèhèng van Kardi Kartowidjojo (ca.
1896-1985). Het SIL/Instituut voor Taalwetenschap bracht onder meer een
Kantjilverhaal uit, verteld door Antoon Sisal: Kantyil karo Baya [Kantjil en Krokodil]
(1987) en enkele dierverhalen van Hendrik Ralim; voorts vertellingen met zowel
traditionele als moderne verhaalstof van Paidie Karijoredjo, A. Kasiman, R. Kasiman,
T. Ngali, P. Nojodipo, S. Nojodipo, Linette Poewasak, Hendrik Ralim, Wagijem
Ronoidjojo-Wagijo en W. Wongsosemito - titels opgenomen in Bibliography of the
Summer Institute of Linguistics in Suriname (1997: 16-18). Verspreid zijn bovendien
nog enkele Surinaams-javaanse verhalen verschenen in de tijdschriften Cikal
(1982-1984) en Riwayat (1987-1989). Pawirodirjo 1988: 17a-80b heeft vier verhalen
getranscribeerd en vertaald, van Kardi Kartowidjojo, Roosmin Amatdawoed en
Toepon Semoedi. Het verhaal ‘Pak Soenarjo’ van Kartowidjojo verscheen tweetalig
in Oso (1990). Van ‘Kepinterane ngungkuli wong sing wicaksana/Slimmer dan de
slimmerik’ van Soeradjie Tordjo verscheen de Nederlandstalige versie in Van Kempen
& Bongers 1990: 53-58. ‘Djoko Kendil’ van Saleman Siswowitono verscheen tweetalig
in Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 214-215. ‘Si jaran/ Het paard’ van
Kartowidjojo verscheen Nederlandstalig in Van Kempen & Bongers 1993: 69-72.

Close-up: Surinamisering van een javaans verhaal
Het volksverhaal Kèhèng werd op 15 december 1983 verteld door pak Kardi
Kartowidjojo en in 1988 uitgegeven in de reeks ‘Javaanse vertellingen uit
751
Suriname’. Kartowidjojo was afkomstig uit de omgeving van Kebumen, - het
westelijk gedeelte van Midden-Java - en kwam als contractant naar Suriname waar
749
750
751

Vruggink 1990: 172.
Mededeling van de tolk, Johan Sarmo. Szulc-Krzyzanowski & Van Kempen 1992: 204.
Deze Close-up is een ingekorte en sterk bewerkte versie van de inleiding tot Kèhèng van pak
Kardi Kartowidjojo (1988). Met dank aan Johan Sarmo en Hein Vruggink. Biografisch over
pak Karto is Pawirodirjo 1988: 10-11.
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hij werkzaam was op plantage Rust en Werk. Later verhuisde hij naar Santèn,
Moengo, alwaar hij overleed op 16 juni 1985, ongeveer 89 jaar oud.
Sommige van het tiental verhalen dat pak Karto verteld heeft, had hij naar zijn
eigen zeggen al op Java gehoord. Maar er zijn er ook die hij voor het eerst in
Suriname leerde
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kennen en in dit verband noemde hij als zijn belangrijkste voorbeeld pak Soero
Ngadiroen van plantage Clevia. Er is dus in de ware zin des woords sprake van
orale overlevering. Met de dood van pak Karto kwam aan deze overlevering nog
geen einde, want zijn zoon, de heer Mantje die op Rust en Werk woonde, vertelde
de verhalen die zijn vader hem vroeger verteld had, weer door aan zijn kinderen.
Kèhèng is het verhaal over een jongen van eenvoudige afkomst die door zijn
bijzondere begaafdheid of bovennatuurlijke gaven allerlei beproevingen doorstaat,
om tenslotte met de dochter van de vorst te trouwen. Wat Kèhèng tot een bijzondere
vertelling maakt, is in de eerste plaats de plot, die weliswaar niet bijzonder
ingewikkeld is maar toch allerlei verrassende elementen bevat. Wonderbaarlijke,
sprookjesachtige gebeurtenissen en bovennatuurlijke krachten manifesteren zich
bij mensen met bijzondere vermogens zoals Kèhèng zelf en de houthakker die
Kèhèng in het bos ontmoet, maar ook bij voorwerpen, zoals de manja-vruchten die
een magische werking blijken te hebben. In het verhaal Dongèng Kancil (1983) van
Saleman Siswowitono is het Kantjil (het boskonijn) die alle dieren van het bos te
slim af is en daardoor blijk geeft van zijn bijzondere vermogens. In Djoko Miskin
(1983) van Pamin Asmawidjaja gebruikt de titelfiguur een magische dolk om een
prinses te genezen. In ‘Paimo lan Paimin’ van Kardi Kartowidjojo komt een
752
wonderbaarlijke plant de in een put gesmeten Paimin te hulp.
De wereld van de javaanse verhalen wordt bevolkt door geesten en demonen,
maar op de achtergrond is er altijd één die alles beheerst en uiteindelijk ook de
lotgevallen van de personen in de verhalen bepaalt, namelijk Allah. In al die verhalen
is duidelijk sprake van een lotsbestemming en zo gezien is niets wat er gebeurt puur
toeval. Ook in Kèhèng zien we hoe alle gebeurtenissen vooruitwijzen naar wat zijn
uiteindelijke bestemming zal blijken te zijn.
Een andere overeenkomst in alledrie de verhalen is dat de hoofdpersoon
uiteindelijk een vorst wordt, zij het dat de verteller in Djoko Miskin van de traditionele
vorst een president heeft gemaakt. Uiteraard zit achter dit patroon de wensdroom
van de eenvoudige javaan: zich ontworstelen aan de armoede, verhuizen naar de
stad met zijn vele beloftes en een zorgeloos leven leiden met sociaal aanzien. Maar
er is meer. In de javaanse gedachtewereld was een vorst niet alleen de hoogste
macht op aarde, maar ook een vertegenwoordiger van God. Behalve over wereldlijke
macht beschikte de vorst dan ook over grote geestelijke vermogens. In die zin is
het streven naar en het bereiken van het vorstendom dus ook een geestelijke zaak,
die alles met magie en mystiek te maken heeft. Men werd geen vorst door hard
werken of door promotie te maken, maar door bewijs te geven over bijzondere
magische vermogens te beschikken. Dat bewijs, dat de hoofdfiguren in de verhalen
verschillende keren leveren, is dan tevens de beste aanwijzing dat zij door Allah tot
dit hoge ambt zijn voorbestemd.
In dit verband kan ook gewezen worden op de rol die het bos in Kèhèng speelt.
In de traditionele javaanse denkwereld is het bos gevaarlijk terrein, niet alleen
vanwege slangen, tijgers en andere dieren, maar ook omdat het beheerst wordt
door demonen, geesten en spoken. Daarom kan de houthakker ook niet begrijpen
dat een klein jongetje als Kèhèng in het bos durft te komen en vraagt hij zich af of
hij met een mens of met een geest te doen heeft. Het bos is een magische wereld
waarin alleen iemand met ‘bijkracht’ kan overleven. Kèhèng is zo iemand, wat wordt
bewezen door het feit dat hij niet door een slang wordt gebeten of door een tijger
opgegeten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij met zijn reis door het bos en het
aanleggen van de weg, het bos met alle duistere krachten die het herbergt, aan
zich onderwerpt. Tegenover het bos staat de stad. Uit het verhaal kunnen we
752

Opgenomen met Nederlandse vertaling in Pawirodirjo 1988: 17-39.
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opmaken dat mensen, en zeker beschaafde mensen, in de stad wonen. ‘We zijn
toch geen apen dat we in het bos wonen,’ zegt Kèhèng tegen zijn ouders die op
een kostgrondje in het bos wonen. Terwijl het bos staat voor magie,
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gevaar en onbeschaafdheid, wordt de stad geassocieerd met redelijkheid, veiligheid
en beschaving. De stad is het domein van de mens, het is zelfs een creatie van de
mens, bereikt door het openkappen (dus onderwerpen) van het bos. Dit openkappen
is dus in feite een beschavingsdaad, een daad die een nieuwe episode in de
menselijke geschiedenis inluidt. Veelzeggend is dat het Javaanse woord babad
zowel ‘openkappen’ als ‘geschiedenis, kroniek’ kan betekenen.
Typisch is dat we over de fysieke omgeving waarin het verhaal zich afspeelt niet
753
zoveel te weten komen. Alles draait om de hoofdpersoon Kèhèng en zijn relatie
tot een beperkt aantal andere personen, en al het andere is daarbij vergeleken
onbelangrijk. De naam van de vorst wordt niet eens genoemd, alleen wordt gezegd
dat hij de koning van Mesir is, dat Egypte betekent. Waarschijnlijk wordt hiermee
niet letterlijk Egypte bedoeld; ook de voorstellingswereld van de verteller speelt een
rol: voor pak Karto was Egypte een onbekende wereld. Bijna even onbekend voor
hem was het milieu van de kraton, het javaanse paleis. Pak Karto is nooit in zo'n
kraton geweest, heeft er zelfs nooit één gezien, dus is het geen wonder dat zijn
beeld ervan niet helemaal met de werkelijkheid overeenkomt. Het paleis in het
verhaal blijkt uit twee verdiepingen te bestaan, met boven de eetzaal, de
ontvangstruimte en de slaapkamers van de vorstelijke familie en beneden het
berghok, de keuken en de garage. Pak Karto lijkt hierbij eerder het beeld voor zich
gehad te hebben van een Bruynzeel-woning op neuten, het soort huizen waarin
vroeger alleen de rijkeren woonden. Je zou kunnen zeggen dat het verhaal in dit
opzicht is versurinamiseerd. Een paleis op Java kent namelijk geen etages; het
bestaat uit paviljoenen met een muur eromheen, en heeft een hofhouding die meer
omvat dan een eerste minister, een tuinman en een kokkin. Dat pak Karto daar weet
van heeft, blijkt uit het feit dat hij het tegen het einde van het verhaal over de
‘soldaten’ van de koning heeft. Maar over het geheel genomen krijgen we toch een
vrij ‘huiselijk’ beeld van het leven in zo'n paleis.
Al spelen javaanse verhalen zich af in hogere kringen, ze hebben niettemin
duidelijk een moralistische strekking die betrekking heeft op het leven van alledag:
ouders moeten worden gehoorzaamd, familieverplichtingen nagekomen, een
liefdespaar kan zijn lot niet ontlopen. Ook in dit opzicht heeft pak Karto zijn verhaal
aan de Surinaamse situatie en aan de moderne tijd aangepast. Eigenlijk is er niet
sprake van één moraal maar van een aantal wijze lessen of leefregels: dat
liefdestrouw (van de prinses tot Kèhèng) beloond wordt, dat men een arbeider een
goed loon behoort te geven, dat men niet alleen op het uiterlijk moet afgaan (Kèhèng
is slechts zo groot als een vuist), dat armoede geen schande is en dat men goed
voor zijn ouders moet zorgen. Maar het bevat ook een les voor de ouders, en
daarmee plaatst pak Karto het verhaal midden in deze tijd: de ouders moeten met
hun tijd meegaan en niet altijd slechts vanuit vroeger redeneren. Want zoals pak
Karto de prinses laat zeggen: ‘vóór vroeger was er nog een vroeger.’
Pak Karto's moedertaal was het Javaanse dialect uit de omgeving van Kebumen.
Hij beheerste het Nederlands niet en het Sranan werd moeilijk door hem verstaan.
Wel kon hij lezen en schrijven in het Javaans en Arabisch, vrucht van het Javaanse
onderwijs in het voormalige Nederlands-Indië. (Dit onderwijs moet men zich niet
voorstellen als het onderricht in scholen zoals wij dat kennen, maar als een soort
privé-lessen gegeven door wijze mannen.) Weliswaar was zijn taalgebruik na zoveel
jaren in Suriname gewoond te hebben versurinamiseerd, maar toch week het hier
en daar af van wat in Suriname algemeen gesproken wordt: het had veel kenmerken
van wat men in Suriname noemt de wong ngapag, mensen afkomstig uit het westelijk
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gedeelte van Midden-Java. Afgezien van die dialecteigenaardigheden is het
verhaal op een heel natuurlij-
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Het meest kenmerkende is dat ze a zeggen in plaats van o (bijvoorbeeld: apa in plaats van
opo) en de k op het eind van een woord vol uitspreken terwijl die bij de andere mensen
nauwelijks gehoord wordt (verg. ook Pawirodirjo 1988: 11). Vruggink 1990: 177 merkt op dat
vertellers zich ook aan de Surinaamse situatie aanpassen door Indonesische begrippen te
voorzien van uitleg of een synoniem.
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ke wijze verteld in het Javaans dat in Suriname algemeen gangbaar is. Vaak hebben
vertellers geprobeerd in zo zuiver mogelijk Javaans te vertellen, maar zonder
leenwoorden konden ze het in Suriname toch niet stellen. Pak Karto gebruikt niet
met opzet moeilijke woorden om indruk te maken of om het verhaal een literair tintje
te geven. Zoals in meer javaanse verhalen - met name die in de wayang - nemen
de dialogen een overheersende positie in. Het is in die tweespraken dat de intrige
zich ontwikkelt; de beschrijvende gedeelten zijn meestal kort of ontbreken zelfs
helemaal. De dialogen zijn zeer informatief en maken het niet moeilijk de draad van
het verhaal te volgen (wat niet zo is bij alle javaanse verhalen, die soms topografisch
grote sprongen maken en vaak achronologisch zijn opgebouwd zonder dat
755
tijdssprongen expliciet worden aangegeven).

3. Liederen
De javaanse cultuur in Suriname kent een rijke traditie aan liederen, volgens
756
cultuurkenner Johan Sarmo. Daarin kunnen allereerst onderscheiden worden de
tembang matyapat bij in, liederen volgens traditioneel Javaans rijmschema.
Oorspronkelijk dienden deze liederen om het volk op te voeden en aan de luisteraars
informatie te verstrekken. Daar is bijgekomen de functie van het wakker houden
van het publiek bij de nachtenlange feestelijkheden. Omdat de inhoud van de liederen
centraal staat, worden ze gezongen zonder instrumentale begeleiding. Dit neemt
niet weg dat ze soms toch door een gamelanensemble worden begeleid. Verwant
aan de tembang zijn de kidung, liederen van een magisch karakter die gezongen
worden om kwade invloeden op afstand te houden. Een derde liedvorm vormen de
islamitische religieuze liederen, hoofdzakelijk op Koranteksten, die worden begeleid
door een terbangan-ensemble met tamboerijnen en slagwerk. Deze liederen hebben
een solo-tutti-structuur: er is een voorzanger wiens aanhef wordt beantwoord door
757
het gehele ensemble.
Een door Sarmo getranscribeerde tembang is de navolgende. Hij tekent hierbij
aan dat het gaat om de weergave van een fragment uit het Ramayana waarbij
Hanumān Sītā uit haar ontvoering komt bevrijden:
Anuman malumpat sampun
praptèng witing nagasari.
Mulat mangandap katingal
wanodya yu kuru aking
gelung rusak awor kisma
kang iga iga kaèksi
Hanumān is reeds gesprongen
758
en kwam op de Nagasariboom terecht.
Hij keek naar beneden en zag een
755
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Pawirodirjo 1988 reconstrueert in vier verhalen de logische volgorde der gebeurtenissen en
stelt achtereenvolgens vast: drie gelijktijdige verhaallijnen (97), veel handelingen met
onduidelijke tijdsduur binnen een chronologisch verhaal (107-111) en twee maal onduidelijke
tijdsperiodes maar wel logisch geordend (118-122 en 128-132).
Sarmo 1987. Deze passage ontleen ik aan het artikel van Sarmo die zich baseert op informatie
van S. Sunardiatmodjo.
Dijo 1990: 48 (hij onderscheidt overigens twee soorten terbangan-ensembles).
Nagasari is een gestoomde lekkernij van rijstmeel, stukjes rijpe banaan en santen (kokosmelk).
De uitspraak: nogosari lijkt veel op het Sranan: ‘er is niet genoeg’, zodat er hier dus sprake
is van een Surinaams-javaanse geestigheid. Sarmo tekende bij de tekst de dichtmaat aan:
Kinanti en een technische aanduiding voor het gamelanensemble: (laras slendro patet nem).

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

mooie doch erg magere vrouw.
Haar kapsel was in de war en zat vol met zand.
Van ellende waren haar ribben zichtbaar.
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In 1983 verscheen de dichtbundel Panglipur ati (Vertroosting) van Slamet Modiwirjo
759
(geb. 1928). Modiwirjo was in de jaren '50 leider van enkele javaanse
toneelgroepen toen hij ook begon met het componeren van verzen. Deze puur orale
verzen over allerlei aspecten van de javaanse zeden en gewoonten - werk,
godsdienst, vreugde en verdriet - droeg hij uit het hoofd voor bij gebeurtenissen als
huwelijken en besnijdenisfeesten. De gedichten zijn geschreven in gewoon, informeel
Javaans (ngoko) en eenvoudig van structuur: veelal vierregelig met eindrijm van
alle regels; vele ervan kunnen ook gezongen worden.
Onder de populaire liederen van de javanen vallen natuurlijk die van de
krontyong-bands, populaire luistermuziek in een ‘zwevende’ stijl begeleid door een
760
westers instrumentarium. Maar ook vele liedjes uit Java die door radiozenders
een ruim bereik vinden en waarop het vaak heerlijk goyang goyang (meeschudden)
761
is, vonden hun weg naar het publiek. De pop-jawa uit Indonesië kreeg naast zich
de surjapop, composities van Surinaamse javanen in Suriname en Nederland. Deze
popsongs deden de krontyong-muziek zware concurrentie aan. Voorts hebben
missie en zending voor een impuls van geestelijke liederen gezorgd, veelal
overzettingen van Engelse en Nederlandse kerkliederen naar het
Surinaams-Javaans.
Bronnen. Panglipur ati (1983) werd op basis van bandopnamen gepubliceerd door
Johan Sarmo en Hein Vruggink, zonder vertaling. Gospeljawa Suriname publiceerde
Surinaams-Javaanse kerkliederen in 1990 in Swarané atiku.

4. Schimmenspel
Wayang is het javaanse schaduwspel of schimmenspel. De naam is waarschijnlijk
etymologisch verwant aan ayang-ayang (schaduw). Wayang komt in verschillende
vormen voor: als schaduwspel waarbij de toeschouwers alleen de schaduw zien
die door een lamp achter de poppen op een doek wordt geprojecteerd; als
poppenspel met de poppen zichtbaar voor het doek en waarbij de verschillende,
kunstig aangebrachte kleuren sterk bijdragen aan de karakteruitbeelding van elke
pop; en tenslotte ook als spel met menselijke acteurs. Van de zes soorten wayang,
kwam de wayang wong, drama-opvoeringen in een door mensen gedanste vorm,
762
wel voor in de beginfase van de javaanse immigratie. De Nederlandsche Handel
Maatschappij kocht in 1903 een gamelan voor de suikerplantage Mariënburg waar
veel javaanse contractarbeiders waren tewerkgesteld, en de arbeiders werd de
gelegenheid
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Enkel in het Surinaams-Javaans. Een gedicht eruit met Nederlandse vertaling in de Spiegel
64-65.
Over instrumentarium en ontwikkeling van de krontyong: Cotino & Karijopawiro 2000. Over
de inhoud van de teksten delen zij overigens niets mee.
In 1996 werd radiostation Garuda geopend dat zijn programma's voor 95% in het Javaans
verzorgt en aandacht besteedt aan nieuws, cultuur en taal van de Javanen. In 1997 werd
radiostation Pertyaya geopend, korte tijd daarna Bersama Broadcasting Corporation (Sarmo
1996/1997: 57).
Over de wayang in Suriname: Van Wengen 1975, Wayang 1983, Sarmo 1986/87 en Sarmo
1990. Een biografie van een poppenspeler - Pak Sariman Asmoredjo - en informatie over het
poppenmaken geeft Anoniem 1987b. De navolgende beschrijving is op deze artikelen
gebaseerd. Huyser 1919 geeft een uitvoerige beschrijving van de Indische wayang en
onderscheidt zeven typen. Een overzicht van typen, karakters en repertoire geeft Djajasoebrata
1999.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 2.

317
763

geboden zowel de wayang kulit als de wayang wong op te voeren. De groep
764
bestond nog in 1930 en ook later was er nog een groep in Paramaribo. Aan het
einde van de 20ste eeuw werd de wayang wong nog maar sporadisch gebracht, en
dan alleen als sendratari, dans zonder tekst.
765
Wayang kulit bleef wel met regelmaat opgevoerd worden in Suriname. De
poppen van de wayang kulit (ook wel: wayang purwa genaamd) worden vervaardigd
uit huiden van runderen of geiten, die worden bewerkt en beschilderd. Kulit betekent
huid en purwa is een Sanskriet woord dat is afgeleid van parwa, de aanduiding van
766
een van de achttien delen van het Mahabharata. Dit hindoe-epos vond, evenals
het Ramayana, zijn weg naar de Indische archipel, waar de epen een eigen gedaante
verkregen, aangepast aan de javaanse omstandigheden. De oorspronkelijke goden
verkregen de gedaante van Javaanse goden, de helden werden de eigen voorouders.
Dewi Drupadi, in de Indiase versie echtgenote van de Pendawa, de vijf broers, werd
de echtgenote van de oudste van deze broers, Puntadewa. De Pendawa worden
in de oorspronkelijke versie gevolgd door de wijze leraar Dumya, in de javaanse
767
versie door de punakawans, de lijfdienaren.
Met de javaanse emigratie naar Suriname verhuisde de wayang mee. Vorsten
en sultans spreken in het bâsâ napis (in het Indonesische Javaans krâmâ inggil en
krâmâ genaamd) en de gewone mensen in het ngoko, maar om ook de jongeren
768
te bereiken wordt wel eens geïmproviseerd in het Sranan of het Nederlands.
Voorstellingen vinden plaats bij belangrijke familiegebeurtenissen, maar ook bij
publieke festiviteiten. Authentieke opvoeringen duren een hele nacht. Aan het begin
van de avond worden de belangrijkste karakters voorgesteld en wordt uiteengezet
welke de tegenspelers zijn in de strijd tussen goed en kwaad. De voorstelling gaat
ononderbroken door tot het krieken van de dag, wanneer de strijd gestreden is, het
goede het kwade heeft overwonnen en de harmonie in de kosmos is hersteld.
Een van de populairste figuren die zo met het Mahabharata meekwamen is Arjuno,
die ook bekend is onder andere namen, onder meer als Janoko. Vanwege zijn vele
goede eigenschappen is hij de figuur die in de regel het meeste bijval geniet van
het publiek: ‘Hij heeft een scherp verstand, is vriendelijk, vrolijk en rustig van aard,
zelfbewust maar niet trots en een meester in het hanteren van de pijl en boog,
niemand kan van hem winnen. Hij is volleerd in de javaanse mystiek en beschikt
over bovennatuurlijke krachten, hij is een echte Don Juan en de vrouwen zijn gek
769
op hem. Janoko is een ideaalbeeld voor mannen.’
In de vormgeving van de poppen wordt het karakter van de uitgebeelde persoon
weerspiegeld. Arjuno bijvoorbeeld heeft een zwart gezicht, wat duidt op innerlijke
rijpheid en
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Hoefte 1990a: 21. Overigens werd door de agent-generaal voor het Nieuwjaarsfeest van
24-2-1898 aan de javanen te Mariënburg een gamelan ter beschikking gesteld (verslag in
DS 18/3-3-1898).
Van Wengen 1975: 42. Hij doelt op de groep van Kamirin Siran ‘which still performs’.
Onduidelijk is of dat betrekking heeft op 1975 of op 1962 toen Van Wengen zijn onderzoek
deed.
Van Wengen 1975: 30 zegt dat de wayang kulit in Suriname wayang tjutjal wordt genoemd.
Volgens Ras 1976. Groenendael 1982 en 1984 meent dat het woord herleid moet worden tot
purba, wat begin of oorsprong betekent.
Egger & Sarmo 1990: 15.
Sarmo 1996/1997: 55.
Grasveld & Breunissen 1990: 82 die ‘Djanoko’ spellen en voor wie Johan Sarmo als informant
fungeerde.
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rust. Zijn spleetvormig oog en lange, puntige neus wijzen op een edel karakter en
uit zijn ranke lichaam kan het publiek afleiden dat hij alus is, fijn en beschaafd. Zijn
gebogen hoofd geeft aan dat hij sabar (geduldig) is en sarèh (bedaard).
Het poppenspel is een vorm van vermaak, maar primair vervult het een
770
ceremoniële en opvoedkundige functie. Soms wordt een korte toelichting gegeven
- sporadisch ook op papier - om aan te geven welke stukken uit welk epos worden
verbeeld. De poppenspeler, de dalang, moet van goeden huize komen om te weten
welke geboden en verboden hij dient te respecteren. Omdat hij middelaar is tussen
de bovennatuurlijke wereld en de mensenwereld, kan hij de voorouderlijke zielen
oproepen en langs die weg de poppen tot leven brengen. Hij dient vaardig met de
poppen om te kunnen gaan, een goed geheugen te hebben om de lange verhalen
te spelen en over een geweldige spreekvaardigheid beschikken. Elke poppenfiguur
heeft namelijk zijn eigen intonatie en een dalang die de Javaanse taalregisters niet
beheerst, zou onmogelijk de verschillende karakters kunnen uitbeelden. De in
Suriname geboren dalangs zijn allemaal in de leer geweest bij oudere, ervaren
dalangs die hen in de geheimen van het vak hebben ingewijd. De tijden zijn echter
771
voorbij dat een dalang elke zaterdagavond om een voorstelling werd gevraagd.
De wayang wordt begeleid door een gamelanorkest. Bij gebrek aan instrumenten
transformeerde het instrumentarium daarvan ook in Surinaamse zin: men begon
instrumenten te vervaardigen van allerlei metaalsoorten die in Suriname gevonden
werden, zoals kookpotten en zelfs de afgedankte staven van het spoorlijntje van de
772
suikerplantage Mariënburg. De klank van het gamelanensemble werd doffer en
het ensemble telde minder instrumenten. Voorts werd er een ‘steelgamelan’
geformeerd, een combinatie van een steelband die speelde op instrumenten
773
vervaardigd uit lege olievaten en een Surinaamse gamelan.
Eind jaren '70 heeft R. Dobru pogingen in het werk gesteld om samen met toen
bekendste dalang pak Kamirin Sordjo een nieuwe, Surinaamse variant van de
wayang te ontwikkelen, de wayang Anansi. De poppen zouden dan worden ingezet
om de Surinaamse verhaalstof van de Anansi-vertellingen uit te beelden met figuren
als Ba Anansi, Ba Tigri, Ma Akuba en Mati Krabdagu. Na een eerste uitvoering is
er echter geen vervolg gekomen op dit cross-cultural project.

5. Toneel
Het javaanse toneel vindt niet plaats als een ‘reguliere’ voorstelling in een theater,
maar wordt opgevoerd bij publieke manifestaties als kermissen, de viering van
srefidensi (onafhankelijkheidsdag) en fundraisingsactiviteiten, en op bijzondere
feesten als een huwelijk,
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Zelfs politieke leiders spelen in op de strijd tussen de vijf Pendawa's tegen de kwade Korawa's.
Derveld 1982: 118.
Van Wengen 1975: 30. Hij noemt twee oudere dalangs: Sariman van Tamanredjo en Dikan
van Bakki, en een jongere die in Suriname is opgeleid: Kamirin Siran van Paramaribo. In
Moengo waren er twee in de jaren '20 (Breunissen 2001: 10); deze noemt ook de later
geremigreerde Salimin Pontjopawiro (p. 86).
Van Wengen 1981.
Mededeling van de musicus Herman Dijo aan Hoefte 1990a: 21. Een beschrijving van de
gamelan in DS 86/30-10-1898. Een beknopte beschrijving van de Surinaamse gamelan bij
Egger & Sarmo 1990: 13. Dijo 1990: 45-48.
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een besnijdenis of het islamitische Bodo (Id-Ul-Fitr), het einde van de Ramadan.
Verschillende vaste groepen hebben sinds de komst van de javanen dit toneel
775
verzorgd ; ze zijn georganiseerd in de Federasi Kabudayan Ing Suriname (Federatie
van Culturele Groepen in Suriname). Omdat de gelegenheden waarop deze groepen
spelen in de regel bekend zijn bij het publiek, kondigen zij hun optredens zelden
aan in de kranten; wel maken zij gebruik van de javaanse radiozenders. Aan
zelfpromotie - zo bekend vooral van creoolse groepen - doen javaanse groepen
niet. Zij worden gevraagd door organisaties, bedrijven of families en verzorgen dus
ook geen eigen kaartverkoop.
Toneelgroepen spelen verschillende genres, altijd onder begeleiding van een
gamelangroep. De ludrug werd al gespeeld in de contracttijd en vraagt een bezetting
776
van meer dan tien acteurs. Alle rollen werden altijd door mannen vervuld; pas
rond 1970 gingen ook vrouwen mee acteren. Al vraagt het een behoorlijke tijd om
een stuk in te studeren, opvoeringen worden niet eindeloos herhaald, zoals dat met
b.v. het creoolse volkstoneel het geval is. Tot aan de jaren '80 was het gebruikelijk
dat een opvoering begon om tien uur 's avonds en eindigde rond zes uur in de
ochtend. Daarna werd de duur van voorstellingen korter en eindigde men om
ongeveer half vier in de ochtend. Opgevoerd worden de ludrug, de andé andé lumut
en de ketoprak.
De ludrug is gebaseerd op javaanse volksverhalen over vorsten en sultans,
omringd door een stoet van figuren die allemaal hun eigen doel en strategie hebben,
met vrouwen die met traditionele middelen aansturen op machtsmisbruik. De
verhaalkern van de ludrug volgt een geijkt klassiek patroon, maar elke nieuwe
opvoering geeft daarvan een variant. Traditionele dansen maken deel uit van de
opvoering, het orkest speelt vaste melodieën. De acteurs hebben zich te houden
aan vaste teksten, zij het dat de traditionele javaanse stof wel voor een deel
geadapteerd is aan de Surinaamse situatie en dat Surinaamse elementen er deel
van zijn gaan uitmaken. De enigen die zorgen voor echte improvisaties, zijn de
clowns.
Een ludrug-intrige ontwikkelt zich bijvoorbeeld als volgt. Als opening wordt een
klassieke dans opgevoerd. De hoofdfiguren verschijnen, altijd gaat het om
prominenten uit de samenleving als een vorst, een sultan of een bestuursambtenaar.
De intrige ontwikkelt zich rond een huwbare dochter uit een ander dorp. Er ontstaat
een gevecht (gevechtsscènes kunnen lang duren, want het programma moet
avondvullend zijn). Twee clowns vervullen in het stuk de rol van manusje-van-alles
en duiken telkens opnieuw op. Na allerlei verwikkelingen die met dansen worden
afgewisseld, eindigt het stuk altijd in majeur: eind goed, al goed.
Andé andé lumut is een opvoering met een vaste tekst en een vaste rolverdeling.
De hoofdfiguur is Panji Laras, naar wie het spel vernoemd is, want hij wordt ook
Andé Andé
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Over dit feest: Goerdin 1985. Een overzicht van de feesten bij de javanen geeft Mulder 1994.
Gegevens over het javaanse toneelleven werden mij verstrekt door cultuurkenner Johan
Sarmo tijdens verschillende gesprekken die ik met hem voerde te Paramaribo in december
1997.
Van rond het midden van de 20ste eeuw zijn bekend de groepen Krido Lutjono, Krido Suworo,
Bangun Muda, Langen Asmoro, Langen Bangun Katrisnan, Sido Moeljo, Gambjon en Tri
Djoko Moeljo; geen van deze bestaat nog. In 1998 nog wel bestaand waren de groepen
Moeljo Enggal, Redjo Oetomo (afkomstig van Blauwgrond), de groep van Pak Rakiman (uit
de Gonggrijpstraat, Paramaribo), Arena Budaja, Krido Rini, Krido Budoyo, en Mudo Siswo
(‘Jonge studenten’, afkomstig uit Domburg).
Over de ludrug: Van Wengen 1975: 38-41. Ik baseer mij op informatie van Johan Sarmo.
Zelfs op de reis van het remigrantenschip Langkuas in 1954 werd aan boord ludrug en wayang
gespeeld (Breunissen 2001: 75).
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Lumut genoemd. Het verhaal draait om een prins die voorbestemd was om met een
prinses te huwen. Beiden zijn echter verdwaald in een bos. De prins komt aan bij
een weduwe, tegenover wie hij zich echter niet als prins bekend maakt. Zij behandelt
hem als haar zoon. Vanwege zijn knappe voorkomen en edele verschijning,
organiseert de weduwe een sayumbara, een gelegenheid waarbij alle meisjes zich
kunnen aanmelden om een huwelijksaanzoek te doen. De prinses intussen komt
ook aan bij een weduwe, die met haar dochters in een huis woont. Deze dochters
kenmerken zich ieder door een eigen kleur ceintuur: de kleting abang rood, de
kleting putih wit, de kleting biru blauw en de kleting ijo groen. De prinses krijgt de
kleting kuning, de gele ceintuur te dragen. Zij krijgt de Assepoesterrol opgedrongen:
zij mag niet met de andere meisjes mee naar de sayumbara en moet al het vuile
werk opknappen waarbij ze een bodemloze mand krijgt toegeschoven enz. Door
haar gelovigheid wordt ze echter altijd geholpen door bijzondere krachten, zoals de
reuzenvogel Bangun Tong-Tong. Deze heeft echter nog meer met haar voor, en zij
moet een list gebruiken om van het opdringerige heerschap af te komen. Panji Laras
is door zijn bovennatuurlijke gaven op de hoogte van de hele gang van zaken. De
meisjes worden op de proef gesteld wanneer zij een rivier moeten oversteken; de
bootsman vraagt hen om een zoen - een bekend eufemisme - en zij gaan daarop
in. Panji Laras wijst alle vier de eerloze meisjes af. Dan gaat Kleting kuning, de met
kippendrek besmeurde prinses in vodden, naar de woning van de weduwe. De prins
accepteert haar, boos loopt de weduwe weg, de twee jongelieden transformeren in
een prachtig prinselijk paar en de woning in een paleis.
Andé andé lumut, als verhaalgegeven meegebracht van Java, wordt begeleid
door een Surinaamse gamelan en gespeeld in het Surinaams-Javaans - een zeer
belangrijk aspect, want het publiek kan de dialogen goed volgen. De kleding is in
Suriname veel soberder dan in Indonesië, waar vooral voor het prinselijk paar flink
wordt uitgepakt met rijke kostuums. De naar moderne begrippen statische speelstijl
is in recenter jaren door een dynamischer speelstijl vervangen. De groep Krido Rini
speelde op 13 december 1985 enkel het laatste deel van het epos - ook een
aanwijzing dat men meer dan vroeger rekening houdt met de veranderde
tijdsomstandigheden. Bovendien werd het stuk gebracht als sendratari (afgeleid
van de woorden seni, drama en tari: kunst, toneel en dans), drama in gedanste
vorm, zonder dialoog en ondersteund door muziek.
Ketoprak is een toneelgenre dat veel minder frequent wordt opgevoerd dan de
ludrug of de andé andé lumut. Pak Amatredjo kwam als vrije immigrant in de jaren
'30 uit Java en zette in Suriname een ketoprak-groep op in Domburg - de enige
groep in Suriname die deze toneelvorm nu nog speelt. Het gaat om intriges rond
een sultan in het sultanaat Mataram, qua stof vergelijkbaar met de ludrug, maar
minder boertig gebracht. Het stuk wordt gespeeld in fraaie kostuums. De tekst ervan
is in het Hoog-Javaans en er is weinig ruimte voor tekstimprovisatie. Ketoprak is
dan ook nog sterk traditioneel-Javaans en niet gesurinamiseerd. De muzikale
begeleiding bestaat uit een mengvorm van westerse instrumenten (viool en orgel)
en javaanse instrumenten (de kendang, een met de hand bespeelde trom uit het
gamelaninstrumentarium, de bedug, een met stokken bespeelde trom, de suling,
een fluit, de kentongan, bamboe waarop wordt geslagen, en het percussie-instrument
777
keprak). De dansstijl wijkt af van die van de ludrug, in zoverre de
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Egger & Sarmo 1990: 17.
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acteurs (altijd mannen) bij het uitspreken van hun teksten de hand uitsteken met de
duim omhoog.

6. Cabaret
Het sinds de jaren '90 opgekomen javaanse cabaret wordt eveneens bij bijzondere
gelegenheden opgevoerd. Soms bestaat het programma uit losse sketches, soms
uit een stuk dat een hele avond tot drie uur in de ochtend duurt. Anders dan in
Indonesië, waar het cabaret dagelan genoemd wordt, hebben de spelers geen zware
training genoten. De acteurs zijn amateurs die ad hoc een gezelschap vormen variërend van twee tot twintig personen -, of die behoren tot een van de drie anno
1998 bekende groepen, genoemd naar de plaats waar zij vandaan komen: Desa
(een deel van Lelydorp), Tamanredjo en Domburg. De Indonesische dagelan wordt
opgevoerd door twee tot vijf mensen, en is soms scabreus van aard; de teksten zijn
afgestemd op het publiek waarvoor wordt gespeeld. Het Surinaams-javaanse cabaret
wijkt hiervan af: met het publiek wordt minder rekening gehouden en er wordt een
vast repertoire gespeeld.
In tegenstelling tot het javaanse toneel, maakt het cabaret geen gebruik van life
muziek, maar van elektronische muziek van cassettes, langspeelplaten of CD's. De
dans is modern, de muziek wordt geselecteerd naar gelang de gelegenheid waarbij
wordt opgetreden. De nadruk van de onderwerpen ligt op de actuele situatie in het
land: zo zijn in de jaren '90 onderwerpen in zwang gekomen als gender (de vrouw
die zich emancipeert), het studeren van kinderen, tienerzwangerschap en aids (een
onderwerp dat overigens niet direct genoemd wordt, maar op komische wijze wordt
uitgebeeld). Het cabaret is niet aan een bepaalde tijdsduur gebonden en de
voorstelling wordt verlengd als de omstandigheden daarom vragen.
Ten opzichte van het traditionele toneel wijkt het cabaret in nog meer opzichten
af. Het improviserende element is er veel sterker in. De taal zit veel dichter tegen
de alledaagse spreektaal aan: zij neigt meer naar het ngoko en dit informeel Javaans
wordt vaak afgewisseld met zinnen of stukjes in het Sranan en het Nederlands,
zodat het met enige inspanning ook door niet-javanen te volgen is.

7. Dans
Om het beeld van de javaanse theateractiviteiten compleet te maken, wordt tenslotte
nog vermeld de bijzondere vorm van javaans theater waarin tekst geen rol speelt
en die jaran képang heet. Hoewel deze paardendans bij het grote publiek vooral
populair is vanwege de spectaculaire manier waarop de dansers in trance geraken,
dieren uitbeelden en soms rauwe padi, glas of gloeiende kolen eten, gaat het in
wezen om een diep-traditioneel cultureel gebruik met zowel sociologische als
778
mystieke implicaties - zoals Sylvia Gooswit heeft beschreven. Jaran képang wordt
opgevoerd tijdens overgangsrituelen van een

778

Voor de navolgende beschrijving van jaran kepang baseer ik mij op haar studie die uitvoerig
geloofsopvattingen en mystiek, sociale implicaties, benodigdheden en alle rituelen rond en
achtergronden van de paardendans beschrijft (Gooswit 1990). Over een jaran kepang in
Nederland: Grasveld & Breunissen 1990: 78-80.
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individu of gemeenschap: eerste menstruatie, besnijdenis, huwelijk, eerste
779
zwangerschap, overlijden , de reiniging van een dorp. De jaran képang is niet los
te zien van een aantal kernrituelen, zoals de slametan, de gemeenschappelijke
maaltijd met familie en vrienden om de rukun (de onderlinge harmonie) tot uitdrukking
te brengen. Goden, geesten en voorouders worden uitgenodigd om mee aan te
zitten en hun zegen aan het gebeuren te geven. De nyekar (het bezoeken van de
graven van de voorouders) en sajèn (offers aan de wezens van de onzichtbare
wereld) maken eveneens deel uit van de rituelen.
Een groep bestaat uit een gamelanensemble, de barongan (de draak), de tembem
en pentul (gemaskerde bewakers van de paarden), en een wisselend aantal
paarddansers die zich bedienen van paardpoppen van leer of bamboe en die
gemaquilleerd en gekostumeerd zijn. Een gambuh, de leider, brengt de dansers in
trance (mabuk) en is aanwezig om de bovennatuurlijke krachten, de éndang, in
toom te houden. De opvoering bestaat uit twee delen: een dans volgens een
specifieke choreografie waarbij de dansers zich als ruiters gedragen, en het
trance-gedeelte waarbij de dansers zich als paarden gedragen. Bij een laisan worden
de dansers zonder inleiding direct in trance gebracht, en beelden zij geen paarden
maar andere dieren uit. Gooswit vermeldt dat er in 1984 negen groepen in en om
780
Paramaribo en in de districten Commewijne en Saramacca actief waren.
De javanen kennen voorts vele verschillende dansvormen, waarvan de srimpi
vermoedelijk de vaakst opgevoerde is. Dansvormen die in hun oorspronkelijke
Javaanse vorm bijna geheel zijn verdwenen zijn de tayup en janggrung, die werden
uitgevoerd door een betaalde danseres die daartoe een lange opleiding had genoten,
de lèdèk. Soms was er nogal wat geld met dit dansen gemoeid. Bok Sark beklaagde
er zich in 1935 over, dat de tayup-feesten allen maar dienen ‘om het debiet van
781
Chineesche winkeliers in de districten te vergrooten.’
Deze dansen met hun zeer uitgebreide voorbereidingen en rituelen zijn beschreven
782
door Sylvia Gooswit en Wonny Karijopawiro. Bij de tayup is het verbale aspect
nog wel bewaard gebleven, omdat er altijd bij gezongen wordt. De lèdèk en haar
danspartner voeren een gezongen dialoog, waarbij de danseres begint en haar
partner moet antwoorden. Het gaat om bestaande liederen, maar soms wordt er
ook geïmproviseerd. De liedteksten kunnen zowel humoristisch als erotisch zijn,
maar ze dienen altijd tot vermaak van het publiek, want tayup is er voor het
783
amusement. In deze tekst staat L voor de lèdèk en M voor de mannelijke
danspartner. Jamu is een voor javanen belangrijke geneeskrachtige kruidendrank,
temu is een geneeskrachtige plant en nangka de vrucht van een broodboomsoort.

779
780
781
782
783

Het verband tussen jaran kepang en overlijdensrituelen beschrijft Gooswit 1998. De
overlijdensrituelen beschrijft Sariman 1998.
Gooswit 1990: 71. Overigens wordt ook bij de creolen een door een geest bezetene
trancedanser asi (paard) genoemd (Wooding 1972: 305).
Bok Zark [veelal met S geschreven], ‘De tajoebfeesten’, in BWR 610 [= 607]/18-5-1935.
Gooswit & Karijopawiro: 1997.
Gooswit & Karijopawiro 1997: 61. De navolgende tekst komt uit hun studie, p. 114, waarbij
is aangetekend dat die is genoteerd door Hillary de Bruin en Wonny M. Karijopawiro m.m.v.
Johan Sarmo, Sunardi Atmodjo en Marioen Amatdanom.
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L:
Wis suwé ora tau jamu
Jamu pisan godongé temu
Wis suwé ya kang ora tau ketemu
Sakiki njaluk ambung tak gawé sangu
M:
Katok ireng nganggo sepatu
Numpak sipi sangu jangan tèwèl
Aja seneng lo Yem, kowé karo aku
Sakiki awakku wis bisa ngèwèl
L:
Nèk ireng jupukana
Sayur klapa katut ampasé
Nèk kowé seneng ndang diturutana
Nèng alam donya mung (pada) mampir ngombé
M:
Ambèné gelari klasa
Jaréné mampir, njuk, ngombé
Kawit mbiyèn mula aku wis kanda
Maaf aku iki lo Yem, anaké wong ora nduwé
L:
Het is lang gelden dat ik jamu heb gedronken
De eerste keer was het van temu-bladeren gemaakt
Het is lang geleden, broer, dat wij elkaar hebben ontmoet
Je vraagt mij nu een kus voor onderweg
M:
Ik draag een zwarte broek en schoenen
Ik vaar op een schip en breng toespijs van jonge nangka voor onderweg mee
Je moet niet verliefd op me woorden, hoor Yem
Bij de gedachte alleen al begin ik te beven
L:
Als het zwart is, neem het maar
Groente met kokos, met het raspsel erbij
Als je ervan houdt, moet je niet aarzelen
Het leven op aarde bestaat uit slechts bij iemand langsgaan en wat drinken
M:
Spreid een rieten mat uit op het bed
Je hebt toch gezegd dat je langskomt om drinken te vragen
Ik heb het je altijd al gezegd
Neem me niet kwalijk, ikzelf, Yem, ben (maar) van eenvoudige komaf

Veelzeggend voor de appreciatie van het tayup-genre is de reactie van een man
op de mededeling van Sylvia Gooswit dat zij een boek over tayup schreef: ‘Oh,
motyo dansi’ (O, de hoerendans).
Bronnen. Gooswit & Karijopawiro 1997: 113-117 geven zes tayup-teksten met
Nederlandse vertaling.
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Andere bevolkingsgroepen
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De Nederlandse cultuur heeft sterke sporen achtergelaten in de Surinaamse
samenleving en al wordt dit misschien nooit zo bewust ervaren, ook allerlei elementen
van de Nederlandse orale traditie zijn in het Surinaamse cultuurgoed binnengeslopen.
We zagen al bij de creoolse vertellers hoe westerse verhaalmotieven de creoolse
tori binnen zijn geslipt. Hoogstwaarschijnlijk is dit nauwelijks gebeurd langs de weg
van orale overlevering van Nederlandse kolonisten, maar vooral bewerkstelligd door
de boekenimport vanuit Nederland, en in de 20ste eeuw ook door radio en televisie.
De belangrijkste rol in dit proces is weggelegd geweest voor het onderwijs, dat nog
tot ver in de 20ste eeuw op Nederlandse leest geschoeid was en dat voor een
constante toestroom van West-Europese verhalen en Nederlandse kinderliedjes
zorgde. Het taalcontact heeft gemaakt dat Nederlandse spreekwoorden, vooral voor
de creoolse groep, even vertrouwd waren als de eigen odo's. Weinig Surinamers zelfs niet eens de boeroes (nakomelingen van 19de-eeuwse immigranten-boeren)
- zullen dit van oorsprong Nederlandse cultuurgoed Surinaams noemen of als
Surinaams waarderen, maar dat doet weinig af aan zijn reële aanwezigheid.
Al in 1822 werd geregistreerd dat er in Paramaribo een Chinees overleed, maar de
784
immigratie vanuit China kwam eerst vanaf 1853 goed op gang. Chinezen van de
eerste generatie hielden in huiselijke kring hun kinderen nog wel verhalen voor over
het leven in China (de districten Dongguan, Huiyang en Bao'an), om langs deze
weg ook een aantal normen en waarden door te geven. Zij verhaalden uiteraard
ook over de herkomst van bepaalde Chinese feesten die ook in Suriname levend
bleven. Anders dan in kolonies als Mauritius, Jamaica en Trinidad, bleef de Chinese
taal in Suriname bewaard. Deze taal is een Kejia-dialect uit de oostelijke
Parelrivier-delta, dat echter in de loop der tijd lexicaal, maar ook syntactisch en
fonologisch is gaan afwijken van het voorouderlijke Kejia in China, en dat tot op
785
zekere hoogte een vorm van Surinaamse creolisering heeft doorgemaakt.
Aan de openbare feestelijkheden in Suriname heeft de chinese bevolkingsgroep
bijgedragen met spectaculaire dansoptochten met mythische dieren als de draak
en het fabeldier Ki-ling, een eenhoorn die is samengesteld uit verschillende andere
786
dieren: het lijf van een hert, de hoeven van een paard en de staart van een os.
De dans van de eenhoorn wordt uitgevoerd bij bijzondere plechtigheden om de
zegen van de goden af te smeken in de vorm van voorspoed en een rijke
kinderschare. De draak, die de natuurkrachten zon en regen symboliseert en
daarmede een ode aan de levenskracht is, wordt begeleid door muziek waarop met
speciale danspassen de bewegingen van het monster worden gesimuleerd. De
draak trekt elk jaar op 10 oktober door de straten van Paramaribo, op Wu Shang-dag
ter herdenking van de verdrijving van de laatste keizerdynastie in China en de
uitroeping van de republiek. Over beide dieren worden verhalen uit de Confuciaanse
787
mythologie verteld.
Liederen en verhalen uit de chinese bevolkingsgroep zijn nooit vastgelegd en het
is
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William Man A Hing 1998 bracht het jaartal 1822 naar boven; Vrij 1999 diepte het uit. Look
Lai 1998 schrijft over de Chinezen in het Caraïbisch gebied. Ankum-Houwink 1974 over
Chinezen in Suriname. Govert Zijlmans en Hugo Enser bereiden een boek over de Surinaamse
Chinezen voor.
Tjon Sie Fat ter perse. Tjon Sie Fat 1993: 29 spreekt van ‘Surinaams Foeitoeng'on-Hakka’.
Couling 1991: 95.
Mededeling van William Man A Hing. Zie ook De geschiedenis van Dubbel Tien (1987).
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onduidelijk in welke mate die nog een vitaal leven leiden en of ze ook Surinaamse
elementen in zich hebben opgenomen. Wel bekend is dat het pyaw-spel, een
hazardspel dat grote populariteit genoot en dat lang verboden is geweest omdat
sommigen er hele fortuinen mee doorjaagden, een liedje heeft opgeleverd in een
mengeling van Chinees en Sranan (een taal die door de meeste chinezen - vaak
handelslui - wel gesproken werd). Het is een voorbeeld van twintigste-eeuwse orale
liedkunst:
Piauw piauw piauw
E go mek' mi law
Mi tap' en dya, a boro dya
Na piauw piauw piauw
Omu sneisi fu Maagdenstrati
A boro mi
Omu sneisi fu Klipsteenstrati
A boro mi
Wan kombinasie fu seibi ai
A boro mi
No wan feif'ai, no wan seib'ai
A boro mi
Piauw piauw piauw
Gaat me gekmaken
Hij ontglipt me overal
Het is piauw piauw piauw
Ome chinees van de Maagdenstraat
Hij ontglipt me
Ome chinees van de Klipstenenstraat
Hij ontglipt me
Een combinatie van zeven ogen
Het ontglipt me
Geen vijf ogen, geen zeven ogen
788
Hij ontglipt me

Over het ontstaan van het deuntje valt weinig te zeggen, maar duidelijk is wel dat
‘gekmaken’ verschillende kanten van het spel kon bezingen: de armen konden voor
slechts twintig centen een fortuin verdienen, het verlies kon krankzinnig hoog oplopen
en de vervolging door politieambtenaren was gekmakend fanatiek.
De libanezen kwamen vanaf ongeveer 1900 in kleine groepjes naar Suriname,
voornamelijk vanuit het maronietische dorp Bazhoun nabij Tripolis-El Mina. In
Paramaribo waar zij in de textielhandel zaken deden, onderscheidden zij zich naar
taal, cultuur en gewoonten duidelijk van de andere groepen, maar na de eerste
789
generatie was er van een manifest onderscheid al nauwelijks sprake meer. De
overzee geborenen spraken Arabisch, maar van hen die in Suriname geboren
werden leerde niemand Arabisch lezen en schrijven. De identificatie met de
(half)blanke handels- en ambtenarenelite deed de oriëntatie op het land van herkomst
in de loop van de 20ste eeuw geheel verdwijnen. In 1948 maakte radiozender AVROS
788
789
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een uitzending van Syrische (Arabische) liederen, gezongen door Anthouny Alajos
790
uit Brits-Guyana, en door J. Nassief in het Arabisch ingeleid. Op een culturele
afscheidsavond voor gouverneur Currie in 1964 presenteerden de libanezen nog
791
een dans, de Hazy Hazy , maar andere culturele libanese optredens van na dat
jaar zijn niet bekend. Albert Helman vermeldde in 1978 in het Cultureel mozaïek
van Surina-
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me dat ouderen in de libanese familiekring vaak putten uit de schat aan Arabische
vertellingen en met leerrijke parabels de opvoeding van hun kinderen kracht
792
bijzetten. Informatie ingewonnen bij libanese families in 1996 leerde dat ook dat
gebruik verdwenen is.
Over de joodse ritus en gebruiken in Suriname is informatie vastgelegd, een aardig
aantal historische anekdotes is overgeleverd, er zijn bijnamen bekend en ook is er
793
gewezen op de invloed van joodse gebruiken op de creoolse levenswijze. De
joden, die in de 17de en 18de eeuw naar Suriname kwamen, leefden al eeuwen
794
gescheiden van de bronnen van de joodse cultuur. Zij hadden hun orthodoxe ritus
en mentaliteit bewaard, een vasthouden aan de traditie die het behoud van de eigen
groep hun opdrong. Er bestaan wel enkele Surinaams-joodse uitdrukkingen, dat wil
zeggen: zegswijzen in het Sranan waarin sprake is van joodse begrippen. Zo
betekent ‘Mi go leisi haftara’ (Ik ga de haftara lezen) dat iemand een plas gaat doen.
De zegswijze alludeert op de joodse ritus: tijdens de Tora-lezing mocht de synagoge
795
niet verlaten worden, aleer de haftara, de voorlezing uit de profeten, was begonnen.
Bronnen. J.A. Samson 1989 deed zijn best in een lezing iets over de joodse orale
traditie te melden, maar vertelt alleen over joodse gebruiken en vermeldt enkele
zegswijzen. Spreuken en gezegden genoteerd door Ph.A. Samson bevinden zich
796
in de Collectie Bruijning van de Bibliotheca Rosenthaliana.
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